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Tadeusz Kutermankiewicz nie wahał się narazić swoje życie. 

Uratował sqsiodo z płomieni 
Tadeusz Kutermankiewicz 
z Polesia w gminie 
Łyszkowice wyciągnął 

5 lutego z płonącego domu 
swego sąsiada, 
73-/etniego Tadeusza 
Kędziorę, który 
prawdopodobnie zasnął 
z papierosem w ręku. 

R odzina Kutermankiewiczówmiesz
kająca naprzeciwko starszego sa
motnego mężczyzny opi~kowała 

się nim od kilku lat, podobnie jak inni są
siedzi. Zanosili staremu kawalerowi obiad 
oraz robili zakupy. Tak było i w ostatnią 
niedzielę. Córki pana Tadeusza około go
dziny 13 poszły mu zanieść posiłek i wte-

dy zobaczyły, że z domu wydostają się 
kłęby czarnego dymu. Pobiegły po swo
jego tatę. W międzyczasie na podwórku 
Tadeusza Kędziory zebrało się kilkana
ście osób. Wszyscy stali, ale każdy bał 
się wejść do środka. - Kibiców było pól 
podwórka, tylko nie było komu ratować 
starca. Dopiero Kuter (Tadeusz Kuter
mankiewicz przyp.red.) pomyślał o tym, 
że właściciel domu może jeszcze żyć- opo
wiada Sławomir Antos, który przybiegł, 
kiedy Tadeusz Kędziora był już na ze
wnątrz. 

- Co miałem robić? W środku był czło
wiek, trzeba było go ratawać-mówi skrom
nie Tadeusz Kutermankiewicz. Stojący 
przed domem krzyczeli: - Kuter; przecież 
masz dzieci! Nie wchodź tam! Pierwsza 
próba wejścia do domu nie powiodła się. 

dok. na str. 2 
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Sm1erć nie była mu· pisana 
Wiesław Roganowski 
z WarszaWy, idąc 
przy torach kolejowych 
w Łowiczu, został 
potrącony przez jeden 
pociąg i przeżył, gdy nad 
nim przejechał drugi. 

R oganowski urodził się w Bolimowie, 
obecnie mieszka w Warszawie. 

Przed kilku laty mieszkał także w Łowi
czu, ma tu rodzinę i znajomych. W mi
niony piątek, 3 lutego, rano przyjechał 
do Łowicza by, jak opowiada, odebrać 
z dworca kolegę, z którym był umówio
ny. -Udało nam się załatwić w Warszawie 
dobrze platnąpracę, przy l1.J!lewaniu po
sadzki. Kolega z Łowicza był zaintereso
wany, więc posiedziałem u znajomego 
w Warszawie do 4 rano, potem wsiadłem 
w pocilig do Łowicza. Na 1 O byliśmy umó
wieni z człowiekiem, u którego mieliśmy 
robić - opowiada. Jadąc z Warszawy do 
Łowicza za Sochaczewem zasnął. Obu- · 
dziły go dopiero kroki kierownika pocią
gu, który na kilkanaście minut przed 6 
rano sprawdzał jednostki składu osobo
wego już na torze postojowym sąsiadu
jącym z dworcem Łowicz Główny. 

Od kierownika dowiedział się, gdzie jest 
i że powinien wysiąść z pociągu. W są
siedniej jednostce był jeszcze jeden męż
czyzna, wysiedli razem i ruszyli z torów 
postojowych w stronę oddalonego o kil
kaset metrów dworca. Pan Wiesław śpie
szył się, bo przypomniał sobie o kole
dze, z którym się umówił. Prowadził jed
nak za sobą drugiego pasażera pociągu, 
który nie znał drogi. Gdy na tory, przy 
których obaj szli, wjechał pociąg osobo
wy relacji Łowicz-Kutno, mężczyzna 
zniknął panu Wiesławowi z oczu. - Od
wróciłem się w jego stronę, by zobaczyć 

gdzie jest, a on stal na torach Jdlkadzie- w życiu przeżyciach - Po chwili zrozu
siąt metrów ode mnie, odwrócony i przy- miałem, że to pociąg, -który właśnie 
pałał sobie papierosa. Krzyknąłem do nie- wjeżdża na tory, na których leżę. Usłysza
go. Odwróciłemsię,jednaktakniefortun- łemjego sygnał i nagle życie stanęło mi 
nie, że zostałem uderzony przez mijający przed oczami. Nie miałem szans by l1.J!
mnie pociąg. Przeleciałem w powietrzu czołgać się z torowiska, nogi miałem poza 
kilka metrów i upadłem na plecy na są- nim, a od upadku wszystko mnie bolało, 

To właśnie z jednego z takich stojących pociągów osobowych wysiadł 
w piątek rano pan Wiesław, by po torach dojść do dworca. 

siednim torowisku, uderzając w szynę na 
l1.J!Sokości nerek, straciłem przytomność 
- opowiada pan Wiesław. 

W policyjnym raporcie zapisano, że 
uderzył weń wystający element 

w~gonu. Elementem tym, jak mówi nam 
pan Wiesław, była poręcz przy drzwiach 
wejściowych do pociągu. Mężczyzna, 
który wyszedł z nim z pociągu zniknął, 
policja nie ustaliła jego danych. 

-Uderzenie było bardzo silne, upadłem 
na sąsiednie torowisko. Gdy się ockną
łem, odchylając głowę do tyłu, zobaczy
_lem poruszające się światła - opowiada 
pan Wiesław o swoich najgorszych 

nie miałem sił, nie miałem nawet czasu. 
Dlatego wczołgałem się między SZ)'1ry i tak, 
leżąc na plecach, cały zesztywniały zosta
łem, aż hamujący pocilig znalazł się nade 
mną, czułem jak jego podwozie ociera się 
o moje ubranie. Byłem jednak dziwnie 
spokojny, wiedziałem, że gdy minie mnie 
przód pierwszej jednostki to już nic mi się 
nie stanie. Myśli mi krqjyły tylko wokół 
tego, by ten pociligprzejechał,już się skoń
czył, a on się nade mną zatrzymał na l1.J!
sokości drugiego wagonu .... 

Rzecznik łowickiej policji nadkom. 

RADNI MIELI RACJ~ Kaufland? 
Ł 

owicki przedsiębiorca Marek Krajew
ski nie jest już jedynym inwestorem 
planowanego centrum handlowego 

przy ulicy Stmzyńskiego w Łowiczu. Oko
ło dwóch tygodni temu na wydanym przez 
starostwo pozwoleniu na budowę ZIDienio
no móWiący o tym z.apis i w miejsce nazwi

Leszek Okoń powiedział nam, że z oglę
dzin miejsca wypadku wynika, że Wie
sław Roganowski, wczołgując się na to
rowisko szczęśliwie dla niego znalazł się 
w zagłębieniu, ponieważ były tam urzą
dzenia zwrotnicze, z których usunięto 
śnieg. dok. na str. 3 

Będzie więcej inwestycji. Uwagi burmistrza 
do budżetu uchwalonego przez Radę Miejską odrzucone. 

R egionalna Izba Obrachunko~a 
uznała skargę burmistrza dotyczą

cą uchwały budżetowej za nieuzasadnio-
ną, a to oznacza, że Rada Miejska przyję
ła budżet zgodnie z prawem - poinformo
wał nas w poniedziałek 6 stycznia prze
wodniczący Rady Krzysztof Kaliński. 
- Wszystkie poprawki wniesione przez 
Radę były zgodne z prawem. - Dodaje też: 

· - Był to jedyny przypadek w wojewódz
twie łódzkim, że burmistrz kwestiono
wał wnioski Rady do budżetu. 

Uwagi burmistrza w piątek 3 lutego 
analizowało kolegium RIO składające się 
z 15 osób. W posiedzeniu udział brali bur
mistrz Ryszard Budzałek, skarbnik Ar
kadiusz Podsędek, przewodniczący Rady 
Miejskiej Krzysztof Kaliński i jej wice
przewodniczący Grzegorz Michalak. -
Na koniec padło stwierdzenie, że bur
~ wa.~ budżet, ak ~do 

l1.J!konania - mówi Michalak. Obu przed
stawicieli Rady Miejskiej zabolało jed
nak to, że burmistrz i skarbnik negatyw
nie oceniali decyzje rady, merytorycznie 
podważając każdy wniosek oraz to, że 
z ust burmistrza padł argument, że radni 
nie patrzą na budżet całościowo, ale dzie
lą go na ,,uliczki". 

P rzypomnijmy, że zgodnie z zapo
wiedzią, burmistrz Ryszard Budza

łek przedstawił RIO swoje uwagi dotyT 
czące każdego z wniosków zgłoszonych 
i przegłosowanych na grudniowej sesji Rady 
Miejskiej. Radni nie zgodzili się wówczas 
na dokonywanie przez burmistrza zmian 
w budżecie między rozdziałami, ograni
czenie to wprowadzono po raz kolejny. 
Poza tym radna Marzena Rokicka 
wnioskowała o zmniejsz.enie zakupów in
'f.estycyjnych w ratuszu o 100.000 zł 
i~o~~P 180.000~p~ 

te przeznaczono na budowę ul. Bortnow- ska łowicki~o przedsiębiorcy wpisano na
skiego. Krzysztof Olko wnioskował zwę firmy IGLU Polska z Wrocławia Fir
o zmniejszenie wydatków na wykup ma ta zajmuje się wykupem gnmtów i bu
gruntów o 65.000 zł, wydatków rzeczo- dową na nich dużych obiektów handlowo
wych na promocję o 35.000 zł, rezerwy usługowych, w tym cz.ęsto dla niemieckiej 
ogólnej o 20.000 zł, jednocześnie. propo- sieci handlowej Kaufland Rzecznik praso
mtj~ wyminęchodnikana ul. 3Maja, budo- wy Kaufland Polska Marcin Knapek zasła
wę chodnika na ul. Konopacki~o oraz na niając się tajemnicą handlową nie odpowie
skrzyżowaniu ul. Radzieckiej z Łyszkowic- dział nam na pytanie czy w obiekcie przy 
ką. RadnaAnnaBieguszewskawnioskowa- Starzyńskiego będzie Kaufland. Przyznał 
ła zmniejszenie planowanych wynagrodzeń jednak, że Łowicz jest w kręgu zaintereso
w Urzędzie Miejskim z pochodnymi wania firmy. Spełnia stawiane przez nią wa-
o 50.000 zł, a wydatków rzeczowych runki: miasto ma powyżej 20 tys. rniesz-
o 30.000 zł, wprowadzenie nakładki na ul. kańców i oddziaływuje na powyżej 30 tys. 
Nowej. Tomasz Fidrych zaproponował mieszkańców. 

zwiększenie zapisów dotyczących docho- Marek Krajewski nie chciał nam powi~ 
dówzoplatytargowej ipodatk:ów(odśrod- dzieć nic na temat inwestycji oprócz tego, 
ków transportowych, od spadków i daro- że jest udziałowcem w spółce, która zajmie 
wizo, czynności cywilno-prawnych) na łą- się budową obiektu na Stmzyński~o. Za
czą kwotę 150.000 zł i zapisanie tego na . powi~ że prace.rusz.ą gdy tyJkQ puści 
budowę ul. Zieloocj. dok. 6 , ~Cżylrjuż za.~ tygudni._ ·-{tb) 
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Z MIEJSCA PRACY 
Odbywający karę roku pozbawie

nia wolności za fałszerstwo 25-let
ni Robert K. z powiatu żyrardow
skiego oddalił się w poniedziałek 
6 lutego z miejsca pracy przy szko
le na Blichu i do środy 8 lutego nie 
powrócił do więzienia. Poszukiwa
nia uciekiniera wszczęła na wnio
sek oficera dyżurującego łowickie
go Zakładu Karnego policja. 

W ięźniowie, którzy pracowali przy 
pracach remontowych i porządko

wych na Blichu - w tym również Robert K. 
-nie byli doz.orowani przez służbę więzienną, 
gdyż uznano, zgodnie z prawem, ż.e nie ma 
takiej potrzeby. Nie było to też pierwsze 
wyjście uciekiniera do pracy na wolności. 
Praktyki takie są ogólnie uznane jako ele
mentresocjalizacji wyróżniających się więź
niów, z niedużymi wyrokami i ustabilizo
waną sytuatją emocjonalną. W przypadku 

dok. ze str. 1 

gdy wychowawcy więzienni otrzymajilin
formację na przykład o kłopotach rodzin
nych osadzonego pracującego na wolności, 
decyzja :zezwalająca na charytatywną pracę 
na wolności moż.e byćcofuięta. .- W tym przy
padku nie mieliśmy takich wiadomości, lo/
chowawca nie miał żadnych niepokojących 
sygnałów o więźniu - powiedział naIJ1 kie
rownik działu penitencjarnego Sławomir 
Witkowski. Co więcej, osadzony już 
wmąrcu tego roku nabywał praw do warun
kowego zwolnienia go z więzienia Chodząc 
do pracy charytatywnej, tym bardziej, ż.e 
niedozorowanej, miał duż.e szanse na wyj
ście z więzienia w marcu. 

O tym, ż.e więźnia nie ma w pracy, Za
kład Karny został powiadomiony 

przez szkołę. Wtedy przez służby więzien
ne uruchomiona z.ostała akcja poszukiwaw
cza. Ponieważ nie przyniosła ona efektów, 
powiadomiona z.ostała policja i złożone w
stało oficjalne doniesienie o popełnieniu 

ptzez więźnia przestępstwa - ho tak wła
śnie traktowane jest oddalenie się więźnia 
z miejsca pracy. Jeśli policja ne znajdzie go 
w ciągu kilku najbliższych dni, wydany w
stanie za nim list gończy. - To jest tak zwane 
ryzyko penitencjarne, które w takich przy
padkach ponosimy - mówi kierownik Wit
kowski. - Kalkulacja ucieczki przez więźnia 
jestdlamnieniezrazumiała. Mralszansęwyjść 
w marcu, a tak może dostać do roku więzie-
nia. 

W historii łowickiego więzienia zdarza
ły się podobne sytuacje, np. nie po

wrócenie z przepustek. Było ich zwykle 
kilka w ciągu roku. Więźniowie, którzy nie 
wracali z prn:pustek, zwykle sami, czasami 
po kilku dniach, skruszeni, postanawiali jed
nak wrócić. Czy tak będzie również w przy
padku Roberta K.? - W takich sytuacjach 
jest zwykle tak, że gdzieś go namierzy poli
cja. Wpadnie ... - usłyszeliśmy w więzieniu. 

(mak) 

Uratował sqsiada z płomieni 
D ym był zbyt gęsty, ratownik dusił się. 

Twarz osłonił jednak czapką, schylił 
się i na kolanach ponownie wszedł do poko
ju, w którym zawsze leżał na tapczanie star
szy mę'i:czyzna. Tadeusz Kędziora nie cho
dził już o własnych siłach, był schorowany 
większość czasu spędzał w łóżku. - Nic nie 
widziałem, bo było czarno od dymu. Do
bne, że pamiętałem, gdzie co stoi. I tak ro-z
ciqfemsobie twarz o otwarte drzwiczki kuchni 
węglowęj - opowiada. 73-latek leżał pomię
dzy tapczanem a kuchnią, prawdopodob
nie sam próbował się ratować, ale stracił 
przytomność. ~iad nie czekał, tylko wy
niósł Kędziorę na zewnątiz. Pólprzy1pom
ny, niekompletnie ubrany staruszek, siedział 
po chwili na schodach prowadzących do 
palącego się domu, podczas gdy okoliczni 
mieszkańcy zaczęli gasić budynek. W chwi
li przyjazdu straż;Jków na miejsce poi.ar był 
już opanowany. 

Poszkodowany oraz jego wybawiciel 
odmówili przewiezienia do szpitala. - Wie
dzieliśmy, że nie ma gdzie pójść. Wzięliśmy 
go do siebie do domu - mówi mieszkająca 

nieopodal Marianna Antos. - Jak to stary 
kawaler,jest bardro uparty Nie chciał się 
ruszać z domu. Niemal na silę wzięliśmy go 
do siebie, wykąpaliśmy i doliśmyczyste ubra
nie, bo przecież w domu miał wszystko okop
cone i śmierdzące. 

W domu spaliła się kołdra oraz wykła
dzina na powierzchni 2 m2

• Straty 
oszacowano tylko na 500 zł, jednak w domu 
nie da się na razie mieszkać. Tadeusz Kę
dziora mieszka obecnie urodziny na drugim 
końcu wsi Polesie, gdzie na pewno zostanie 
przez najbliższe miesiące. Na razie nie wia
domo jesz.cze, czy dom uda się doprowa
dzić do stanu używalności. - W domu wszyst
ko jest okopcone i osmolone, bardzo śmier
dzi - mówi Stanisław Kuzma, który mieszka 
obecnie z poszkodowanym w pożarze. Po
szkodowany jest pod stałą opieką lekatza, 
ale nadal nie wyraża zgody na przewiezie
nie do szpitala. Na razie nie ma objawów 
zaczadzenia, które mogą wystąpić nawet 
4-5 dni po zdarzeniu. 

- Wuj nie pamięta, jak doszło do pożaru. 
Czy ogień zaprószył się z kuchni, czy trzymał 

KARNAWAŁ U EMERYTÓW. Już po raz czwarty Związek Emerytów i Ren
cistów w Łowiczu pokusił się o zorganizowanie karnawałowego balu. Bal 
odbył się w sobotę 4 lutego, podobnie jak poprzednie - w „Medyku" przy 
ul. Ułańskiej. Bawiło się na nim ponad 70 osób. - Sami wszystko kupuje
my, przygotowujemy i gotujemy - mówi prezes Zofia Kurkowska. Gdy pyta
my o przedział wiekowy jego uczestników, pani prezes uśmiecha się mó
wiąc: - Do stu lat ' Wszyscy nasi emeryci ri'iogą przyjś'ć. (mwk) 

w ręku zapalonego papierosa. Z relacji są
siada, który go ratował wiemy, że znalazł go 
leżącego obok l&żka, więc podejnewamy, że 
próbował się ratować, ale tego równiei nie 
pamięta-dodaje Stanisław Kuzma Pracow
nice z GOPS w Łyszkowicach były już 
w Polesiu ocenić sytuację. Radziły Tade
uszowi Kutermankiewiczowi, aby zgodził 
się na przeniesienie do domu opieki. Ten 
jednak nie chce o tym słyszeć. 

P oszkodowany moż.e liczyć na finanso
we wsparcie gminy,jeż.eli chodzi o re

mont nadpalonych pomieszczeń. - Remont 
to nie najlepsze rozwUp.anie. On nie powi
nien sam mieszkać, bo niedługo znowu doj
dzie do takięj samej sytuacji. Jednak s~iad 
jest bardzo uparlym człowiekiem. Nie chce, 
aby ktoś z rodziny z nim zamieszkał, ani nie 
chce się do nikogo pnenieść. Kilkodziesi.ąt 
lat mieszka już sam i przyzwyczaił się do 
tego - mówi Sławomir Antos, który cz.ęsto 
sprawdza, jak czuje się samotny sąsiad. 

(eb) 

• 2 lutego około godziny 10 w Zespole 
Szkół Ponadgimnazjalnych na Blichu nie
znany sprawca, wykorzystując nieobecn.ość 
nauczycieli w pokoju nauczycielskim, ukradł 
z torebki damskiej telefon komórkowy mar
ki LG o wartości około 500 złotych na szkodę 
Katarzyny P. 

• 3 lutego policja otrzymała zgłoszenie 
przestępstwa, do którego miało dojść w Nie
spuszy Wsi w okresie od 3 do 31 stycznia 
Mirosław Sz. miał nie oddać stu pustaków, 
krajzegi i innych urządzeń elektrycznych 
Sławomirowi G. 

• 3 lutego na ulicy z.duńskiej w Łowiczu 
nieznani sprawcy po wyrwaniu zamka 
w drzwiach prowadzących do mieszkania, 
ukradli ·wieżę stereo marki Philips o warto
ści około 600 złotych i1ll szkodę Pawła M. 
Do przestępstwa doszło w okresie od 
27 stycznia do 3 lutego. 

• 3 lutego około godziny 17 na osiedlu 
Dąbrowskiego nieznani sprawcy wykorzy
stując nieuwagę sprzedawczyni jednego ze 
sklepów, ukradli z kasy pieniądze w kwocie 
około 2,5 tysiąca złotych oraz dokumenty. 

• 4 lutego około godziny 11.30 na osie
dlu Starzyńskiego w Łowiczu nieznani spraw-
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Nowych książek przybywa w księgami na Starym Rynku z dnia na dzień. 

Księgarnia zamiast księgarni 
Po przerwie spowodowanej re

montem, na Starym Rynku w Łowi
czu ponownie została otwarta 
księgarnia. 

P 17.el'Wa w działalności spowodowana 
była mrianą dzi.iriawcy lokalu. - Nie 
dopuszczaliśmy nawet myśli, żeby 

w tym mięjscu była prowadwna inna dzia
łalność niż księgarnia, która była w tym mitef
scu od wielu lat - powiedział nam Annand 
Ruta, prezes Łowickiej Spółdzielni Miesz
kairiowej, do której należy budynek. 

Do tej pory księgarnię prowadził łódzki 
Dom Książki, teraz lokal przejęła spółka 
,,Akrybia'' z Tarnowa, zajmująca się od łat 
sprzedażą książ.ek. Łowicka księgarnia jest 
jedenastym punktem Akry_bii w Polsce. 
Oprócz sprzedaży książ.ek w lokalu księ- , . 
garni ma być w najbliższym czasie urucbo= 
miona sprzedaż artykułów papierniczych, 
mini galeria, w której swoje prace bę_dąmogli 
prezentować twórcy z regionu łowickiego 
oraz zostanie wydzielony kącik z wydaw
nictwami dotycz.ącymi Łowicza i okolicy. 

(mak) 

Stołówka PCK w oblężeniu 
P onad 100 osób, około 40 więcej niż cy w stołówce było najwięcej, zamarźły 

zazwyczaj, korzystało w okresie naj- i pękły rury wodociągowe. Obecnie PCK 
niższych temperatur z działającej przy stoi ptzed koniecznością zakupu zamrażar

ul. 3 Maja w Łowiczu stołówki Polskiego ki, w której ptzeehowywane byłyby za
Czerwonego Krzyża Większa ilość przy- mrożone warzywa UIZądzenieobecniewy
chodzących po obiady spowodowała na- korzystywanecorazczęściej siępsuje. PCK 
wet konieczność zakupienia dodatkowej przyjęłoby chętnie od darczyńcy zamrażar
kuchni gazowej. Pech chciał, ż.e akurat też kę używaną, ale w pełni sprawną. 
w czasie mrozów, gdy szukających porno- (tb) 

Zaczadził się we własnym mieszkaniu 

N ie powiodłasięakrjaratowaniażycia dali tlen oraz rozpocz.ęli sztuc7ne oddycha
wyniesionego 3 lutego z płonącego nie i masaż serca Po ixzybyciu na miejsce 
budynku przy ul. Chełmońskiego pogotowia lekarz kontynuowała podjęte 

w Łowiczu 75-letniego Edwatda K. Pożar czynności resuscytacyjne. Niestety, nie 
w małym parterowym domu w głębi po- przyniosły one pozytywnych rezultatów 
tłwóml przy ut. CbehJtomkiego mógł po- i pacjent zmarł w karetce pogotOwia. 
wstać od nocnej lampki, która stała zbyt W donru nadpalony został tapczan, w,ra.; 
blisko tapczanu i nie miała abażura. Stra2.a- nia i pcś::ieł, okopoona była jedna ściana, ta 
FJprzybyli namiejscenadranemo godzinie przy której stał tapczan. Straty. wyniosł}'. 
3.41. Budynek był mocno zadymimy. Stra- 2,2 ~- zł. M~ nie mieszkał sam. 
mcy, wyposażmi w aparaty ochrony dróg W tym samym budynku mieszka jego sy
(lddecliowych,maleźli w kucłmi właściciela nowa i dwoje wnucząt. którzy nie chcieli 
-75-letniegoF.dwaroa.K.Ratownićyspraw- komentować tragicznego Ziłai7aria Ferał
dzili czynności życiowe mężczyzny, stwier- nej nocy nie było ich w domu. 
d:z:ają; brak krążenia oraz oddechu, Stąd~ (eh) 

cy ukradli zaparkowany tam samochód 
osobowy marki Audi 80 z 1993 roku o war
tości około 1 O tysięcy złotych na szkodę 
Wiesława U. 

• 4 lutego policja ustaliła, że sprawcami 
nielegalnego wyrębu drewna z lasu w Gaju 
w gminie Bielawy należącego do Moniki D. 
z Łowicza byli Paweł M. i Marek D. z gminy 
Bielawy. Do cięcia drzew bez pozwolenia do
chodziło w okresie od 15 stycznia do 4 lutego. 

• W nocy z 4 na 5 lutego w Bąkowie 
Górnym w gminie Zduny nieznani sprawcy 
ukradli z niezamkniętego samochodu marki 
Volkswagen Jetta pozostawionego przy dro
dze panel radioodtwarzacza samochodowego 
marki Denver na szkodę Tomasza K. Właści
ciel ocenił stratę na około 300 złotych. 

• 5 lutego w jednym ze sklepów na osiedlu 
Bratkowice w Łowiczu niezrumi sprawcy ukra
dli z torebki należącej do Doroty M. portfel 
z dokumentami i niedużą sumą pieniędzy. 

• 6 lutego policja oj:rZymała zgłoszenie 
przestępstwa, którego miał dopuścić się An
drzej Z. z Nieborowa W okresie od 30 sierp
nia 2005 do 2 lutego 2006 miał odebrać 
z zakładu tartacznego Andrzeja N. tarcicę 
o łącznej wartości 825 złotych, za którą po
mimo ponagleń nie zapłacił. 

• 6 lutego o godzinie 13.40 na ulicy Topo
lowej w Łowiczu patrol policji zatrzymał 
44-letniego Dariusza Ł. z powiatu żyrardow
skiego, który prowadził samochód osobowy 
marki Polonez pomimo orzeczonego przez 
sąd za jazdę pod wpływem alkoholu zakazu 
prowadzenia pojazdów mechanicznych (art. 
244 kk). 

• W okresie od I do 7 lutego policjanci 
zatrzymali czterech nietrzeźwych rowerzy
stów oraz czterech nietrzeźwy«h kierow
ców samochodów osobowych. Nietrzeźwych 
kierowców samochodów policja zatrzymy
wała: I lutego na osiedlu Bratkowice w Łowi
czu 22-letniego Mirosława B., który jechał 
samochodem osobowym marki Fiat 126p -
badanie alkomatem wykazało 0,32 mgldm3 

alkoholu w powietrzu wydychanym z płuc. 
2 lutego zatrzymano 28-letniego Sławo
mira S. jadącego samochodem marki Fiat 
126p - 0,62 mg/dm3 alkoholu. Tego sa
mego dnia zatrzymano w Jamnie w gmi
nie Łowicz 34-letniego Zbigniewa K„ któ
ry jechał Polonezem - 1,27 mg/dm3 alko
holu. 5 lutego około godziny 1.40 w nocy 
zatrzymano 19-letniego Michała L., któ
ry jechał w Błędowie w gminie Niebo
rów samochodem marki Renault 19 
- 0,74mg/dm3 alkoholu. 

• Nietrzeźwych rowerzystów zatrzyma
no: I lutego 36-letniego Dariusza B. w Bie
lawskiej Wsi w gminie Bielawy- 1,1 mg/dm3 

alkoholu, 2 lutego Krzysztofa J. na ulicy 
Podrzecznej w Łowiczu - 0,64 mg/dm3 al
koholu, 4 lutego 50-letniego Mirosława W. 
w Piaskach w gminie Nieborów - 0,81 mg/ 
dm3 alkoholu, 6 lutego 25-letniego Łukasza 
O. w Zielkowicach w gminie Łowicz 
- 1,37 mg/dm3 alkoholu. 

Wszystkie osoby. które mogłyby pomóc 
w ww. sprawach prosimy o osobisty lub tele
foniczny kon/akt z Komendą Powiatową Po-
licji w Łowiczu. . 
Kronikę opracował nadkom. Leszek Okoń, 

Sekcja Prewencji KPP w Łowiczu 
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LiCeum pijarskie się rozwija 
J ak poinformował Nowego Łowiczani

na dyrektor szkół pijarskich w Łowi
czu Przemysław Jabłoński, od 1 wu.e

śnia2006Pijarskie Licewn Ogólnokształcą
ce otworzy nową klasę: biologiczno-che
miczną. W tym roku szkolnym, pierwszym 
w dziejach liceum, otwarto dwie klasy: hu
manistyczną i matematyczno-fizyczną. 
Od nowego roku szkolnego, uczniowie pra
gnący uczyć się w tym liceum, będą mieli 
do wyboru"już trzy klasy: humanistyczną, 
matematyczno-fizyczną i biologiczno-che
miczną. To z pewnością dobra wiadomość 

dla tych, którzy zamierzają w przyszłości 
studiować medycynę, farmację, biologię, 

czy też chemię - uniwersytecką lub na poli
technice. 

Pijarskie liceum zapewnia znakomitą ka
drę nauczycielską, zwiększoną ilość godzin 
języków obcych w klasach o każ.dym profi
lu i - co dziś w Łowiczu rzadkie-możliwość 
nauki wniewielkicb,20-osobowychklasach 
POdania o przyjęcie można składać 
już teraz, podObnie zresztąjak do pi
jarskiej podstawówki i gimnazjum. 

(walj 

Basen dla krzyżówek dziełem myśliwych 
Niejedna osoba, ktora dokarmia 

kaczki z mostu na rzece Bzurze przy 
ulicy Mostowej zastanawiała się, jak 
to jest możliwe, że mimo niskich tem
peratur, kaczki cały mają w lodzie 
oczko .wodne, w którym mogą ply_
wać. Czy ono nie zamarza? - pytali 
NowegoŁowiczanina. . 

Ulica Nowa w Łowiczu we wtorek. Potem ten śnieg topniał . . Jeśli zamarznie - będzie bardzo śllsko. 

J ak się okazało „basen" w lodzie dla zi
mujących kaczek jest utrzymywany 
przez łowickich myśliwych. -hzynaj

mniej cztery razy. po najniższych nocnych 
temperaturach, szliśmy tam rano by raz.bić 
lód, który powstał w istniejącym przeręblu -

Uwaga, ślisko na drogach 
Wszystkie drogi 
w powiecie łowickim 
powinny być przejezdne~ 
ale mogą być śliskie 
- tak było w środę 
8 lutego. Pogoda w tym 
roku nas nie rozpieszcza 
i sytuacja w momencie 
ukazania się gazety może 
być diametralnie inna. 

M oże się równiei: zmieniać w ciągu 
doby - wiecwrem, z powodu przy

mrozków warstwa wody może zamieniać 
się w lód Policja ostrzega - należy jeździć 

znacznie ostrożniej niż latem. Nawet wy-

dok ze str. 1 

glądająca na „czarną'' droga może być po
kryta warstwą cienkiego lodu. 

Na drogach, nawet tych ważniejszych, 
leżała w środę cienka warstwa śniegu lub 
błoto pośniegowe. Samochody często mu
siały poruszać się w śnieżnych koleinach -
w takim stanie była na przykład droga z 
Kiernozi do Łowicza. Dzień wcześniej, w 
godzinach porannych, jazdę kierowcom 
utrudniały równiei: intensywne opady śnie
gu oraz silny wiatr. Na drogach tworzyły się 
zaspy. Trzeba przyznać, że tego dnia służ
by odpowiedzialne za odśnieżanie zareago
wały stosunkowo szybko i nie czekały z 
odśnieżaniem, jak to bywało już tej zimy, na 
to 3ż śnieg przestanie padać. Jelcza Zakładu 
Usług-Komunalnych z doczepionym płu
giemnajpierwlil<.YŻDabyłoz.obaczyćnagłów

nych, najbardziej ruchliwych arteriach mia-

, . . , . 
Sm1erć nie była mu pisana 
G dyby jego ciało :znalazło się kilka cen- , , 

tymetrów wyżej, pociąg - a był to 
wjeżdżający na peron z torów postojo
wych pociąg osobowy mający odjechać 

sta. Odśnieżanie w centnun rozpoczęło się powiedział nam prezes koła myśliwskiego 
jeszcze zanim mieszkańcy wyruszyli do ,,EchoŁowicz''MarianSłoma,którymiesz- · Kaczki krzyżówki przesiadują na 
pracy. Ponieważ jednak śnieg ciągle padał, ka kilkadziesiąt metrów od mostu przy uli- lodzie oczekując na rzucany z mo
pług musiał wracać na drogi, którymi już cy Mostowej. Lód rozkuwał on oraz jego stu chleb kilka metrów za nimi roz
jechał. - Na !fi chwilę nie mamy większych kolega myśliwy Bogdan Mateuszczyk Przy kuty prz~z myśliwych "basen". 
problemów. Zwróciłem pracownikom uwa- najniższych temperaturach miał on grubość 
gę, żeby w różnych miejscach wychodzili z nawetkilkunastucentymetrów, posługiwali 
samochodów i próbowali się przejechać bu- się siekierą i drążkiem, którym wpychali 
tarni po asfalcie, żeby zobaczy{: czy nie robi odkuty lód pod lodową taflę zamarznię
się ślisko - powiedział nam dyrektor łowie- . tej rzeki. - Kaczka to kaczka, lubi wodę, 
kiego Zakładu Usług Komunalnych Janusz 
Michalak 

SP Domaniewice 

jest jej potrzebna nie tylko by się pluskać, ale 
także by zjeść, bo gdy ludzie rzucają chleb 
musi rozmoczyć większe kawal/ci - tłwna

czy Słoma (tb) 

Zakład kontynuuje dwoma ekipami wy
wożenie zwałów śniegu z ulic. We wtorek 
śnieg był wywowny z ulicy 3 Maja i Po
drzecznej na odcinku od banku do kościoła, 
w środę ekipy pracować miały między in
nymi na ulicy Brzozowej, Strzeleckiej, Dol
nej, w czwartek na Nadbzurzańskiej, Weł
nianej, Kwiatowej, Bawełnianej. Szczególną 

uwagę pracownicy ZUK mieli zwracać na 
skrzyżowania - w razie potrzeby miały być 
one traktowane solanką. (mak) 

Kochamy babcie i dziadków 

Z pewnym opóźnieniem, ale równie go
rąco, jak co roku, uczniowie ze Szko
ły Podstawowej w Domaniewicach 

złożyli 7 lutego życzenia wszelkiej pomyśl
ności swoim babciom i dziadkom. Seniorzy 
zostali zaproszeni do szkoły na program 
słowno - muzyczny na ich cześć oraz słodki 

poczęstunek. Uroczystość przygotowały 

nauczycielki: Jagoda Nowakowska, Wanda 
Adach oraz Jolanta Grabowicz Na zapro
szenie odpowiedziało około 80 babć i dziad
ków. Otrzymali w prezencie wykonane 
przez dzieci z papieru i bibuły kwiaty, 
w środku których schowane były cukierki. 

Miękki czy twardy Harry? 
do Warszawy-zaczepilbyoniegopodwo- „Życzy Pan sobie książkę dobrze wypromowany produkt kultury filolog.-Pierwszyrazzdarzyłosię,żemoje 
ziem i pan Wiesław nie opowiedziałby nam w twardej, czy w miękkiej okład- masowej z wielomilionowym budżetem dzieci sięgnęły po książkę, której nie mu-
swojej nieprawdopodobnej historii Policjanci ce?" - takiego lub podobnego py- na kampanię reklamową? Część rodziców siały czytać. Nie uważam, że to coś złego. 
ustalili też, że od momentu uderzenia do tania można spodziewać się odpowiada,~ przecież to dobrze, że ich Przejdzieim,jakkażdamoda, którądzie-

chwili najechania nań pociągu upłynęły za- w prawie każdej z łowickich księ- dzieci zaczęły czytać książki. Coraz wię- ci chętnie przyjmują - powiedziała nam 
ledwie 3 minuty, w czasie których był on garn i, jeśli wyrazimy chęć kupna cej osób jednak zwraca uwagę: w ·takim. mama 11-latka z gminy Kiernozia. 

prawie cały czas nieprzytomny. najnowszej, 700-stronowej książ- D uże zainteresowanie wszystki-. 
- Maszynista pociągu z kierownikiem ki Joanne K. Rowling pod tytułem mi sześcioma tomami obser-

wybieglize składu i dotarliw miejsce gdzie Harry,Potter i Książe Półkrwi. wują również bibliotekarze. 
leżał poszkodowany. Ten jednak bez ich - Harry już krąży z rak do rąk, nawet nie 
pomocy samodzielnie wyszedł spod wa- s zósta książka z cyklu opowieści wracając do mnie, do biblioteki - powie-
gonu - mówi nam nadkomisarz Okoń. By- o młodym czarodzieju jest tak działanamkierowniczkaGminnejBiblio-

łem przytomny, krzyczałem do nich, że nic dobrze wypromowana, że można teki Publicznej w Bocheniu Barbara Kur-
mi nie jest, ale byłem obo[(iły, maszynista ją kupić w zdecydowanej większości księ- czak. Młodzież zainteresowała się jed-
ź kierownik pomogli mi utrzymać się na Pan Wiesław stał się bardzo szybko garń. Ceny książek w różnych księgar- nak również pozostałymi częściami opo-

h b tr eh · h · ł d bohaterem, o którego przeżyciach · h „ · , · t k ł nogac , o o ę się c w1a em ze z e- mac mogą rozmc się na we o o o o wieści._ Chętnie wracają do poprzednich 
nerwowania - opowiada pan Wiesław - chciały rozmawiać media. Tu zdję- 10 złotych. tomówinawetzdarzasię,żewypożyczają 
Za h l d h ł •~' cie z dziennika Fakt. ks · M 1· d ' c wi ę ojec a o pogotowie, "'orego- W ięgarm atras przy u 1cy Z un- Przez pierwsze dwa dni Harry sprze- je osoby, którejużjekiedyśczytały-stwier-

sygnałsłyszaiemjeszcze,gdyleżałempod DopierogdyzobaczyłsięwFakcie,zmienił _ ski~j w Ło~czu ,,miękkiego Han:e~o" dawał się dobrze, teraz zdarza się, że .dziła. Podobnie jest w bibliotece np. 
pociągiem. Zabrali mnie do szpitala. zdanie i przyznał, że z tą redakcją jednak mozna ~pic ~ ~~,l o_ złotyc~, książka . sprzedam jedną książkę, czasami w Kocierzewie - tam kupili trzy egzem-

w szpitalu w Łowiczu, choć wydawać rozmawiał. w twardej, solidniejszej oprawie kosztu- wcale - powiedziała nam Halina Bród- plarze książki i wszystkie trzy są wypo-
może się to nieprawdopodobne, W szpitalu był na obserwacji przez 4 je dokładnie o IO złotych więcej. Jak się ka z księgami przy ul. Zduńskiej. życzone. Młodzi czytelnicy zorganizo-

stwierdzono, że nic mu się nie stało. Gdy doby, w poniedziałek po południu został sprzedaje? Księgarze mówią, że dobrze, wali w zeszycie specjalną listę, na której 
odwiedziliśmygowniedzielęwieczoremna wypisany, spotkaliśmy się z nim zaraz po niektórzy nawet, że bardzo dobrze, ale razie niech czytają również inne - rów- zapisują się na wypożyczenie książki. 

; oddziale chirurgii, pan Wiesław siedział tym fakcie. Powiedział nam, że już się uspo- o rzeczywistej ilości sprzedanych egzem- nież te bardziej wartościowe książki. -Do Chętnych jest co najmniej kilkunastu. _ 
uśmiechniętynakorytarzu.Niechciałznami l:coił,choćwszpitaluciąglenanowoprzeży- plarzy nie chcą mówić. Można się zasta- tego, żeby ocenie książkę czy jest warto- Wiele osób pytało mnie od razu po pre
wtedy rozmawiać, powiedział tylko że do- wał wypadek _Nawet jeszcze teraz, jak za- nawiać, czy zainteresowanie dzieci i mło- ściowa, potrzebna jest cezura czasu, Po mierze książki, kiedy będzie w bibliotece. 
brze się czuje. Nie ukrywał, -że byli u niego mknę cx:zy to widzęjadące na nmie światła i dzieży ccytaniem opasłych tomów opo- latach okaże się, czy Potter wejdzie do więc któregoś dnia pojechałam do Łowi
już różni dziennikarze, ale wszystkim ód- słyszę huk pociągu, który htimuje, przesu- ~eści o ~zarodzieju t? oznaka, że książ- ~nonów literatury, crr będzie ty_lko_ zna- cza ~ kul!iłam ku uciesze czy_telników_ -: 

. ma~!\ ~~cQ.oGJ>yli Qa»'eti tacy, któ- wającsię nade mną. Ale jestemszcz<i_lt.w;,~ ~ wracają do łask pajrnło~zych cZ(ł~l- !pem, o~ef!IJ'ch. cz't~~~ -, Q~e1!_1~)~4~JJ. . ._. P._OJ.U~ała \la.91 §Z~f~~~ kg~1~rzew~\Qej 
• ... iayapOOai.v~:aa ~.iili.l>Z.U.....ż).jię.-~------'lb~fil.1<~'[~.f~~&.~~~"!_!~0 1 'ii·~zych rozmówcó~;,,tJ"~~~eJ:\\~,t- W91i#).i~~aąi~k11 _ c, 1 _ ,{"łfk) 
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·Warto było- odśnieiać dachy 
Im dłużej trwa zima, 
tym mocniej uświadamiamy 
sobie, że .wywołane 
przez katastrofę budowlaną 
w Katowicach masowe 
odśnieżanie dachów szkół, 
hal sportowych i punktów 
przemysłowo-usługowych 
miało sens. W tym tygodniu 
w naszym kraju zawaliło się 
kilka dachów, ro.in. 
w Tuszewie, Zgierzu, Zabrzu. 
Na szczęście nikt nie zginął. 

P odcz.as najbardziej intensywnego od
śnieżania dachów, w poniedziałek 

30 :eyc:mia, śnieg zgarniano również na bu
dynku szkoły w Kocierzewie. Zgłoszenie 

z prośbą o pomoc skierowano do Państwo
wej Straży Pożarnej w Łowiczu, która wy
słalanamiejsceochotników z jednostek OSP 
należących do Krajowego Systemu Ratow-

. nicz.o-Gaśniczego w ~iciu i Boczkach. 

K ilkunastu strażaków usunęło zagroże
nie, ale ich akcja wywołała pewne emo

cje. Czy powinni przyjechać do Kocierze
wazłopatami,jakpowinni zgarniać ten śnieg, 
wreszcie - czy można było uniknąć zwale
nia go na schody wejściowe gimnazjum? 

Biorący udział w akcji wiceprezes jed
oostki OSPw Wiciu Waldemar Wojciechow
ski mówi, że na dachu była około 30-centy
metrowa warstwa śniegu. Zwalano go na 
wszystkie strony budynku, zachowując 
wymogi be'zpiecz.eństwa Zwalanie śniegu 
z dachu to co innego niż odśnieżanie ,,na 
dole", podczas którego patrzy się, aby były 
ścieżki i przejście, ale od takiego odśnieżania 

Na~parkingu w pobliżu przedszkola leży zgarnięty śnieg. 

Kiernozia 

Zwały śniegu będq topnieć 
N ie oblicwno jeszcze dokładnie, ile od 

początku tego roku kosztować będzie 
gminę Kiernozia odśnieżanie dróg gminnych, 
bo faktury za wykonane usługi spływają 
i sąksięgowaneoa bieżąco. Wiadomo jednak 
na pewno, że już w pierwszych dniach lute
go była to kwota p17.ekraczająca wydatki na 
ten ce~ jakie zapisane były w projekcie bu
dżetu. Sekretarz gminy Jarosław Bogucki 
mówi, że gmina nie ma pienie<dzy na wywo
żenie śniegu, a odśnieżanie kosztuje dzien
nie około I.OOO złotych. 

Koszty odśnieżania w całym ubiegłym 
roku wyniosły 14.786 zł i na tej podsta
wie tegoroczne wydatki na ten cel szaco
wano na 15.389 zł, niewykluczone, że 
faktycznie będą one nawet dwukrotnie 
większe. - Odśnieżać musimy. żeby drogi 
były przejezdne - mówi skarbnik gmi~y 

Krystyna Dunnaj. - Będziemy zastana
wiać się, s/aid potrzebne na ten cel pienią
dze przesunąć. 

W odśnieżanie Kiernozi zaangażował się 
też Bank Spółdzielczy z Gostynina, który 
w Kiernozi ma swój oddział przy ul. Łowic
kiej. W piątek 3 lutego z zatoczki parkipgo
wej sprzed budynku banku wywiezione 
z.ostały dwie ciężarówki śniegu. UlicaŁowic
ka to fragment 9rogi wojewódzkiej prowa
dzącej z Łowicza do Kiernozi. Czy bank 
musiał to robić? - Dłużej nie było sensu cze
kać - mówi dyrektor banku Grażyna Pie
trzak dodając, że klienci banku mieli proble
my z parlmwaniem swoich pojazdów, więc 
trzeba było Zareagować. - Nigdy wcześniej 
tego nie robiliśmy, ale też nie było takich opa.
dów i ta/dej potrzeby. 

(mwk) 

są inne służby. Potwierdzamy to w PSP, 
dla której zgłoszenia dotyczące usuwania 
śniegu stają się coraz większym problemem. 
Straż nie ma takiego obowiązku, choć -
w miarę możliwości kadrowych - służy taką 
pomocą Zgodniezobowiązltjącymprawem, 
obowiązek usuwania śniegu z dachu spo
czywa na właścicielu lub użytkowniku bu
dynku. Sytuacja, w której straż stała się służ
bą wiodącą w tych działaniach jest swoistym 
absurdem, ponieważ PSP ma obowiązek 
kontroli dachów, jak więc ma kontrolować 
dach, który sama odśnieżała? 

R zecznik PSP w Łowiczu Krzysztof 
Woźniak mówi, że w gminach sąjed

nostki OSP nie należące do Krajowego Sys
temu Ratowniczo-Gaśniczego i można 
z nimi załatwiać takie sprawy, PSP jedynie 
o tym powiadamiając. 

(mwk) 

Gimnazjum w Kocierzewie 

Polonez, przedstawienie 
i dobre rody 

N ieco inaczej niż w innych 
szkołach wyglądał bal 
gimnazjalisty w Kocierzewie, 

który odbył się w minioną sobotę. ' 
Różnica polega na tym, że bawili się 
na nim nie tylko uczniowie klas Ili, 
ale też ich młodsi koledzy, z klas li. 
W tym roku było to w sumie 116 osób. 
Dyrektorka Zespołu Szkół Krystyna 
Pastwa przekazywała swoim 
wychowankom dobre rady, których 
nie powinni zapomnieć. Przypominała, 
że uczą się dla siebie, a nie dla szkoły 
i w ich życiu wiele zależy od nich 
samych. W imieniu trzecioklasistów 
podziękowania nauczycielom, 
a zwłaszcza wychowawcom -
Urszuli Gajek i Arturowi Kurczakowi 
składał Adam Sęcelek. 
Po polonezie niewątpliwą atrakcją 
balu było przedstawienie w trzech 
aktach. W pierwszym gimnazjaliści 
pokazali przerobioną scenę . 
z „Krzyżaków", w której Danuśka 
ratuje Zbyszka. Jednak w wersji 
kocierzewskiej okazuje się, że jest 
ona tak brzydka, że on już raczej woli 
zginąć. W drugim akcie uczniowie 
pokazali nowe oblicze Nel z powieści 
„W pustyni i w puszczy", która 
strzela do lwa i Beduinów, podczas, 
gdy Staś okazuje się zupełnie 
niezaradny. Trzeci akt, nieco 
poważniejszy, nawiązuje 

do „Emancypantek", ale uczy 
je współczesny profesor. 
Na koniec tej sceny jest 
przypomnienie, że po balach jest 
czas na naukę, nad czym bardzo 
ubolewa, płacząc, gimnazjalista 
gdy przypomina sobie czekające go 
w kwietniu egzaminy ... 
(mwk) 
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Okradł samochód dzień p9 wyjściu z więzienia 
Od razu następnego dnia po 

opuszczeniu więziennej celi, 28-let
ni Michał C. z Łowicza włamał się, 
razem z 23-letnim Pawłem W. (rów
nież z Łowicza), do zaparkowane
go przy ulicy Konopackiego samo
chodu osobowego marki Skoda 
Favorit i ukradł z niego odtwarzacz 
płyt CD marki Micromax. 

J eszcze tego samego dnia (31 styc:mia), 
na ulicy Podrzecznej, został zatrzyma
ny p17.e'Z policję. Dwa dni później Sąd 

Rejonowywł..owiczupostanowiłoponow
nym aresztowaniu włamywacza na okres 
trzech miesięcy. Do tej poi)' odsiadywał 
wyrok za kradzież z włamaniem. Jego kom
pan pozostaje pod dozorem policyjnym. 

' 
Michał C. oraz Paweł W. włamali się do 

Skody będąc w stanie nietrzeżwym. O zda
rzeniu oraz zatrzymaniu pisaliśmy w po
pl7.ednim numerze Nowego Łowiczanina 
Włamywacze czuli się na tyle bezkarni, 
że do samochodu włamali się około godziny 
17 - a więc w czasie kiedy z pracy wraca 
wiele osób i na ulicy panuje popołudniowy 
ruch. Ujęcie włamywaczy było możliwe 
dzięki reakcji przypadkowegop17.eChodnia, 
który dyskretnie zadzwonił na policję i po
wiadomił o tym, że był świadkiem włama
nia Patrol zatrzymał włamywaczy na ulicy 
Podrzecznej. Na widok policyjnego samo
chodu jeden z nich odrzucił coś w śnieżną 
zaspę. Okazało się, że był to skradziony na 
Konopackiego odtwa17.acz samochodowy. 

(mak) 

Kierownik zduńskiego GOPS 
będzie z Żychlina · 

Specjalista pracy s<>cjalnej 
w Miejskim Ośrodku Pomocy Spo
łecznej w Żychlinie Aleksandra 
Urbańska obejmie od 1 marca sta
nowisko kierownika Gminnego 
Ośrodka Pomocy Społecznej 
w Zdunach. Zastąpi na nim przeby
wającą już na emeryturze wielolet
nią kierownik Alinę Igielską. 

W ójtJarosław Kwiatkowski powiedział 
nam, że. do zakońcwnego 25 stycz

nia naboru na to stanowisko zgłosiło się 
13 osób, w 'większości spoza terenu gminy 
i niespełniających stawianych im wymagań 
formalnych. Spośród nich wyłoniono tylko 
dwie kandydatki, co do których nie było 

Gmina Sanniki 

zastrzeżeń: Elżbietę S:Zachogłuchowicz 
z Łowicza, pracownika Wydziału Spraw 
Społecznych łowickiego ratusza, w któl)'ID 
zajmuje się problematyką rozwiązywania' 
i przeciwdziałania alkoholizmowi, drugą kan
dydatką była Aleksandra Urbańska. Z obie
ma paniami przeprowadzone zostały do
datkowe rozmowy kwalifikacyjne. - Obie 
były bardzo dobrymi kandydatkami na to 
stanowisk> i musieliśmy dolwnoć wyborn. 
Za pa.nią Urbańs/ai ?.decydowało ostatecz
nie to, że posiadając wymagany 3-letni staż 
pracy w pomocy społecznej pracuje w niej 
obecnie i z tego powodu jest na bieżąco 
zzagadnieniomijakie pojawiają~ w GOPS 
- uzasadnił nam wybór wójt 

(tb) 

Program inwestycyiny 
na koniec kadencii 
Samorząd gminy Sanniki pracu

je nad wieloletnim programem in
westycyjnym. Pomimo, że w tym 
roku kończy się kadencja, przyję
cie planu wydaje się koniecznością 
z powodu kilku dużych inwestycji, 
jakie mają się rozpocząć w tym 
roku, ale będą trwać dłużej. 

P rzyjęcie takiego planu w dużym stop
niu zapewnia finansowanie i konty

nuowanie tych przedsięwzięć w latach kolej
nych, a to z kolei jest potrzebne przy stara
niu się o pienią!.lze z zewnątrz. W programie 
tym znajdą się prawdopodobnie: budowa bu
dynku dla siedziby gminnych instytucji, 
w tym pr:zedszkola, remont i IDodemizatja 
pałacu, budowa bloku socjalnego, wodociągu 
we wsi Brzezia i kanalizacji prowadzącej 
p17.eZ pali<:. Na razie nie jest przesąPz.one, 
jakie lata obejmować będzie program. Zda
niem wójt Marii Fudały, czas powinien być 
nie krótszy niż do końca 2007 roku. Sprawa 
będzie omawiana na komisjach Rady Gmi-

ny, które rozpoczną się w przyszłym tygo
dniu. Czy projekt takiego planu trafi na ob
rady sesji Rady Gminy 24 lutego, będzie 
zależało od zgromadzenia wartości koszto
rysowych każdej z tych inwestycji. -Przy
jęcie planu musi być poprzedzone dyskusją i 
zgromadzeniem pełmef wiedzy na ten temat
mówi Maria Fudała (mwk) 

Remont w stroinicy 
OSP Mysłaków 

W ylewki podlogowe i nową terakotę 
położyli pracownicy Gminnej Bry
gady Remontowo Budowlanej 

w strażnicy OSP w Mysłakowie. Do tej 
pory w części jadalnej sali była drewniana, 
pozal)'Walla podloga, która musiała zostać 
wymieniona. Przy okazji robotnicy wyło
żyli też specjalną blachą chłodnię wykorzy
stywaną podczas organizowania w remizie 
przyjęć weselnych. ' (wcz) 

I Weszli do sklepu przez ścianę 
Przez otwór wybity w ścianie na 

tyłach sklepu chemicznego przy 
ulicy 3 Maja w Łowiczu 23-letni 
Dariusz S. ukradł kosmetyki i wy
roby chemii gospodarczej za oko
ło 9 tysięcy złotych. 

się stróżom prawa, jednak policjanci rozpo
znali w nim dobIT.e im znanego 21-letniego 
kompana Dariusza S. Następnego dnia nie 
zastali go w domu, co nie oznacza jednak, że 
p17.eStali go szukać. 

ARESZTY z1· WtAMANIE I ROZBOJ 
P o włamaniu, w sobotę 4 lutego około 

godziny 3.30, razem ze swoim kom
panem wracali ulicą 3 Maja i nieśli złodziej
ski łup w worku. P17.ejeżdżający akurat tą 
ulicą patrol policji postanowił zaintereso
wać się co mężczyźni niosą w worku. Tym 
bardziej, że obydwaj byli już notowani na 
policji za kradzieże i włamania. Na widok 
patrolu jednak przestępcy odrzucili worek 
i sami rzucili się do ucieczki. Jednego z nich 
- wspomnianego 23-letniego Dariusza S. -
policjantom uOało sii(złapaC. Drugiwymlrnął 

W poniedziałek 6 lutego Dariusz S. zo
stał doprowadzony do Sądu Rejonowego 
w Łowiczu, by ten 017.ekł o tym, czy należy 
wobec niego zastosować środek zapobie
gawczy w postaci tymczasowego areszto
wania -Pewniebędzieoneczony{lreszt, tym 
bardziej, że ~Ul ten wyszedł z więzie
nia nieco ponad miesiąc temu - powiedział 
nam jeszcze pl7.ed rozpatrywaniem spra
wjnaczelnik Sekcji Prewencji Leszek Okoń. 
Nie mylił się - Dariusz S. został, w ponie
działek 6 lutego, tymczasowo aresztowany 
na okres trzech miesięcy. Policja.nadal szuką 
wspilisprawcy włamiinia. (ihok) 

Włamalisiędodomu~n
nego przy ul. Mickiewicza w Łowi„ 
CZU i ukradli Z niego wieżę sferec>, 
biżuterię złotą i srebrną, a z piwnicy 
około półtorej tony węgla. 

P odcz.as przesłuchiinia przez oficera 
ślOOczego\v łowickiej Komendzie Po

wiatowe.i Policji przyznali się również do 
rozboju sprzed kilk-u miesięt.'Y,którego do
konali na u!. Zduńskiej. Wtcdyukradli chło
pakowi buty. Sąd Rtjonowy w Łowicm 
postanowiłares.ztować29-letniegoSławo
mimCz. i 19-letniego MichałaK. zŁowi
C'za na t.izy miesiące. 

Do włamania do domu jednorodzinnego 
przy ulicy Mickiewicza mogło dojść po
między godziną I 4 we wtorek 31 sty"c:mia a 
godzipą9.50wśrodę l 1utego. W tym czasie 
w domu nikogo nie było. Pne&ępcy wła. 
mali się prz.ez okrio. Ukradli wieżę stereo 
marl<i Sharp, biżuteńę złotą i srebrną, jaką 
udało im się znaleźć oraz. .. około l.500 kilo
gramów węgla Żeby dostać się do piwnicy, 
gdzie był węgiel, musieli dodatkowo sforso
wać drzwi do niej prowa~ce. Łąpzne stta
tywłaścicielkaEdytaD. 0S1.ae0wałanaokoło 
J .950 ztotych. 

Politjanci z Łowicza sprawców włama
nia Ustalili w ciągń jedi\egó dhia ~li 

ich i rozpoczęły się przesłuchania. ~ Na 
t;m etapie naszej pracy mogę zdradzić też 
to, że przypisujemyimudzialwrozboju, do 
którego doszło kilka tygodni temu na ulicy 
Z-dwiskiej. Wtedy pobili chłopaka i mbrali 
mu but;\ tzw. trapery-powiedżiałnam na- ·, 
czelnik Sekcji Prewencji łowickiej policji 
Leszek Okoń. Policja podejrn,-wa, ż.e mo
gli oni być sprawcami jeszcze kilku innych 
przestępstw, do których dochodziło 
w ostatnim czasie na terenie Łowicza Sąd 
Rejonowy postanowiło trzymiesięcmych 
areszt.ach dla obydwu sprawców w ostat
ni pjątęk 3 lutego. 
"f· •. .11... ł. . >!:.• ~ 
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Wykluczenia za niezapłacony czynsz 

A ż 19 osób zamiena pizedstawić za- posiedz.enie Rady i będzie miała okazję ko
rząd Łowickiej Spółdzielni Mieszka- lejny raz zaproponować plan spłaty zadłu
niowej do wyklucz.enia z grona człon- żenia Kilka osób już takie plany pizedsta

ków ŁSM za nietenninowe opłacanie czyn- wiało, jednak gou.ej było z ich realizacją. 
szówidokonywaniewpłatzabieżącąwodę, Lutowe posiedz.enie będzie więc też rozli
na posiedzeniu Rady Nadzorczej ŁSM za- czeniemdlanich. Wykluczeniezgronaczłon
powiedzianym na 17 lutego. Łączne zale- ków spółdzielni to kolejny krok do prze
głości tych osób sięgają blisko 80 tysięcy prowadzenia sądowej eksmisji z lokalu. 
złotych, a niektórzy z nich zalegają z czyn- W taki sposób pozyskane mieszkania spół
szem od prawie roku Każda z osób, której dzielnia będzie chciała spu.edać na wolnym 
grozi wykluczenie, Z<;JStanie zaproszona na rynku. (mak) 

Remont kamienicy przy rondzie 
być może w tym roku 

Z niedawno wybudowanym, zadbanym zabezpieczane są na hipotece. Kilka lat temu 
gmachem Mazowieckiej Wyższej zgłosiła się do ZGM mieszkanka Warsza
Szkoły Humanistyczno-Pedagogicz- wy upominająca się o kamienicę, nie pu.ed

nej przy rondzie w Łowiczu kontrastuje sto- stawiła jednak żadnych dokument.ów po
jąca na rogu Alei Sienkiewicza oraz. ulicy twierdzających jej prawa do budynku Obec-
11 Listopada kamienica będąca w admini- nie nikt nie interesuje się kamienicą 
stracji z.akładu Gospodarki Mieszkaniowej. - W pierwszej kolejrwści musieliśmy się 
Szare, brudne tynki, odpadające w niektó- zająć stanem technicznym budynku, odkla
iych miejscach, nie są najlepszą wizytówką dając na później estetyk{- przyznaje dyrek
clla centrum Łowicza Problem ten zauwa- tor ZGM Andrzej Masztanowicz. Budy
żył także Franciszek TIZOSka, właściciel Io- ' nek został w całości skanaliwwany oraz 
kału położonego napu.eciwko owej kamie- podłącz.ony do instalacji wodnej. Projekt 
nicy, której narożnik okupują często od rana modernizacji elewacji jest jednak już przy
bezrobotni panowie, amatorzy tanich, alko- gotowany i z.atwierdz.ony pa.ez konserwa
holowych trunków. tora zabytków. Cz.ęść prac z nim zgodnych 

Jak dowiadujemy się w ZGM, właściciel wstała już wykonana, min. zlikwidowane 
kamienicy powstaje nieustalony od 1998 są drzwi zewnętrzne. Na ten rok dyrektor 
roku Poprzedni właściciel zmaił, a jego si:W- Masztanowicz zaplanował dokonczenie 
kobiercy nie wystjpili pu.ez kolejnych 15 elewacji. Sroga zima, a co za tym idzie ro
lat o nabycie spadku Do końca 1998 roku srą:e koszty walki ze śniegiem i mrozem, 
mieli się zdeklarować, czy zamienająprze- stawiają te plany pod znakiem zapytania 
jąć spadek. Należności administratora ka- Ich realizacja zależy od tego, jak długo po
mienicy za poczynione remonty od tego roku trwa jesz.cze mroźna, śnieżna zima (eh) 

5 

Nad placem budowy nowego gmachu sądu góruje kilkunastometrowy dźwig. Prac przy szalunku nie wstrzymał 
nawet srogi mróz. , 
MROZ NIE PRZERWAt PRAC. 

NA BUDOWIE SĄDU 
Budowy Sądu Rejonowego 

w Łowiczu nie przerwały nawet od
notowane pod 'koniec stycznia dra
stycznie niskie temperatury. 

N owoczesna technologia pozwala na 
prowadzenie prac zbrojeniowych 

w konstrukcji budynku W okresie dużych 
mrozów przygotowywany był właśnie sza
lunek. - Nie przeszkadza nam mróz około 
-2rrc -mówi kierownik oddziału inwestycji 
Sądu Okręgowego w Łodzi Adam Kuleta 

Prace rozpoczęły się 5 grudnia ubiegłego 
roku i prowadwne są zgodnie z planem. 
Inwestycja ta - budowa Sądu Rejonowego 
i Prokuratury Rejonowej w Łowiczu - IIwać 
będzie trzy lata i pochłonie 12 mln 800 ty-

Rzemieślnicy organizują boi 

N ie tylko członkowie Cechu Rzemiosł 
i Małej Pu.edsiębiorczości w Łowi
czu, lecz wszyscy zainteresowani, 

mogą zapisać się na organiwwany pu.ez tę 
organizację bal karnawałowy. Zabawę za
planowano na 18 łutegowrestauracji,,zaci
sre" w Łowiczu. Koszt balu wynosi 230 zł 
od pary. Zapisy przyjmowane są w biuu.e 
Cechu na Placu Przyrynek lub telefonicznie 
pod numerem 046-837-36-47. Jeszcze są 

sięcy złotych. Prace archeologiczne na placu 
budowy zakończyły sięjeszcze przed świę
tami Bożego Narodzenia Pu.ekopane war
stwy ziemi nie skrywały wielowiekowych 
skarbów. Zbigniew Cbablewski, dyrektor 
Sądu Okręgowego tuż po rozpoczęciu prac 
obawiał się dwóch czynników mogących 
wstrzymać prace, oba są od inwestora 
i wykonawcy, któiym jest Budimex Dro
mex SA, niezależne -pogoda oraz ewentu
alne znaleziska archeologiczne. Jak widać 
obawy nie mająjuż racji bytu. 

C ykl inwestycyjny IIwać ma 36 miesię
cy, pizedstawiciele inwestora i pracow

nicy sądu pełni są optymizmu. Mają na
dzieję, że prace będą przebiegały zgodnie 
z planem i za 3 lata obiekt będzie skończo-

ny. Przypomnijmy, że łowicki sąd już od 
1991 roku zajmuje nieprzystosowanych do 
swoich potrzeb lokal na ul. Kaliskiej. Od 
początku zakładano, że będzie to rozwiąza
nie tymczasowe, jednak IIwa ono do chwili 
obecnej. 

B udowany obecnie gmach pu.eznaczo
ny jest dla prokuratury i dla sądu, 

w któiym pracować może do 17 sędziów. 
Powierzchnia użytkowa na tu.ech jego kon
dygnacjach (parter, I piętro i poddasze użyt
kowe) wynosić będzie 3.686 m~, z czego 
sąd zajmie 3.127 m2, prokuratura- 559 m2. 
Sąd będzie miał do swojej dyspozycji 8 sal 
rozpraw, 3 dla wydziału karnego, 2 - cywil
nego, pó jednej - dla wydziałów: rodzinne
go, pracy i grodzkiego. (eb) 

' 

Konferencia dla branży spożywczeł 
i.akłady żywienia zbiorowego, tzw. za
mkniętego, typu szkoły, pu.edszkola, domy 
opieki społecznej, a także otwartego, jak np. 
restauracje, bary, pizzerie oraz inne zakłady 
produkujące i przetwarzające ZywnOŚĆ. 

Osoby zainteresowane wzięciem udzia
łu w konferencji mogą się zgłaszać do Wy
działu Analiz i Promocji łowickiego ratusza 
do 13 lutego, tel. 046-83(h91-18. 

Z daleka juź widać, źe tej kamienicy przy rondzie w Łowiczu przydałoby wolnemiejsca. 

U ·rząd Miejski w Łowiczu w środę 15 
lutego w godz. 10.00-12.30 organi
zuje bezpłatną konferencję dla pu.ed

siębiorców branży spożywczej zatytuło

waną ,,Procedura wdrażania zasad systemu 
HACCP we własnym pu.edsiębiorstwie". 
Konferencja odbędzie się w sali radzieckiej 
ratusza. Będą mogli w niej wziąć udział 
przedsiębiorcy prowadzący sklepy i hur
townie spozywcze, piekarnie, cukiernie, (mwk) 

się malowanie. Widzą to również turyści odwiedzający nasze miasto. (eb) 

Stanowisko int er net ow.e w zduńskich ·bibliot ekoch 
Szkoła Podstawowa i Gimna

zjum w Zdunach czekają na kom
putery, które staną w szkolnych 
bibliotekach. Szkoły otrzymają je 
w ramach projektu „Internetowe 
centra informacji multimedialnej 
w bibliotekach szkolnych i peda
gogicznych", wspó'łfinansowane
go z unijnego funduszu społecz
nego. 

K ażda ze szkół otrzyma cztery stano
wiska komputerowe, jedno dla na:. 
uczyciela pracującego w bibliotece, 

powstałe trzy dla uczÓiów, do każdego kom
pletu dołączone jest urządzenie wielofunk-
cyjne. , 
Będą oni mogli korzystać z internetu, 

po~zukiwać w nim informacji potrzeb-

nych w nauce w szkole, rozwijać swoje 
zainteresowania, oprócz tego korzystać 
z programów edukacyjnych. W praktyce 
stanowiska umożliwią im dostęp do in
ternetu w pełniejszym zakresie. Szkoły 
posiadają pracownie informatyczne, ale 
są one wykorzystywane przede wszyst
kim do prowadzenia zajęć z informatyH 
Uczeń nie zawsze ma możliwość spędze
nia w nich tyle czasu, ile by chciał, w celu 
poszukiwania potrzebnych mu informa
cji. 

W okresie ferii zimowych szkoły pize
prowadziły wszystkie prace, które miały 
przygotować stanowiska komputerowe. 
Wykonana została sieć komputerowa, do
prowadwno internet, rozbudowano elek
tryczną sieć zasilającą, pomalowano po
mieszczenia i zakupiono biurlca i krzesełka. 

Dodatkowo nauczyciely, którzy pracują 
w bibliotekach wstanąpu.eszkoleni pod ką
tem obsługi komputerów i korzystania z in
ternetu. 

Koszt przygotowań zamknął się 
w każdej ze szkół w kwocie 3-4 tys. zł. 
Pieniądze pochodziły z budżetu szko
ły, jak i kont Komitetu Rodziców. Za
rQwno, od dyrektorki podstawówki 
Małgorzaty Kubiak, jak i dyrektorki gim
nazjum Jolanty Gajewskiej usłyszeli
śmy, że stanowiska w bibliotekach są 
gotowe, czekają tylko, by ustawić na 
nich komputery a uczniowie będą mogli 
z nich korzystać. Choć wnioski zostały 
zaakceptowane w ubiegłym roku, to nie 
mająjeszcze informacji, kiedy kompu
tery dotrą do szkół. 

(tb) 

---------------'--------- REKLAMA -
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Taki makabryczny widok zastaliśmy na drodze z Nieborowa do Bolimowa, na wysokości skrzyżowania z drogą 
prowadzącej do Wólki łasieckiej. Martwe ptaki to czyże. Przyczyną ich śm~erci było zderzenie z przejeżdżają
cymi drogą samochodami. Nasze auto ledwo wyhamowało przed stadem składającym się z kilkuset osobników, 
siedzących na jezdni. Ptaki, które poderwały się do góry, zaraz wróciły na swoje miejsce, nie przesżkadzało im, 
że na asfalcie leży już blisko 20 martwych ptaków. Po co czyże siadały na asfalcie, skoro ginęły? Czyże to 
ziarnojady, do rozdrobnienia pokarmu potrzebują grudek ziemi, te gdy ziemię przykrywa gruba warstwa śniegu 
mogą znaleźć tylko na nawierzchni drogi. (tb) 

Gimnazjum nr 2 

Otwerzyli •rzwi przed przysźlymi uciiiami 
Film o szkole, występ szkolnego ze

społu tanecznego, polonez w wyko
naniu trzecioklasistów, infonnacje 
o sukcesach sportowych, prowadzo
nych w szkole kołach zainteresowań 
i działalności samorządu uczniow
skiego-to tylko część z atrakcji Dnia 
Otwartych Drzwi, podczas którego 
uczniów i rodziców dzieci z podsta
wówki zachęcano do tego, żeby kon
tynuować edukację w gimnazjalnej 
„Dwójce" przy ulicy Mickiewicza. 

· onad gcxlzinne spotkanie prowadziło 
dwoje uczniów: Lidia Stefanowicz 

i Mateusz Talarowski. Odbywało się ono 
w scenerii z balu gimnazjalisty, przyporni-

dok ze str. 1 

nającej statek piracki. Bal odbył się w ostat
nią sobotę 4 lutego. 

Bezpośrednio po wyświetleniu z rzu1ni
ka multimedialnego filmu o szkole, wystą
pili przedstawiciele współpracującej-ze szko
łą Rady Rodziców. Szkołę chwalili również 
zaproszeni na spotkanie absolwenci gimna
zjum sprzed kilku łat - tegorocmi maturzy
ści. Elementem rozrywkowym był występ 
szkolnego zespołu tanecznego ,,Europa 
XXI''. Przed publicmością zaprezentowali 
się też współpracujący ze szkołą trenerze 
z Ucmiowskiego Klubu Sportowego ,,Księ
żak". -Nem chłopcy wezmą w tym roku udział 
w Ogólnopolsldej Gimnazjadzie w Piłce 
Koszykowej Chłopców. W województwie 
byliśmy na trzecim miejscu - powiedział tre-

ner Cezary Włuczyński. - Nasza Pani dy
rektor lubi sport i jui, na wejściu, jak ktoś 
chce zajmować się sportem, będzie miał du
żego plusa - mówili uczniowie z diużyny 
koszykówki. Prowadzący spotkanie wspo
mnieli teżodziałalnościsarnorniPu uczniow
skiego i kołach zainteresowań. 

a koniec dyrektorka Mirosława Wal
czak omówiła sprawy organiz.acyjne. 

Dokumenty będzie można składać przez 
cały marzec. Obwód szkolny G2 obtjmuje 
m.in. pieiwszych 14 bloków z osiedla Brat
kowice, całe osiedle Dąbrowskiego i Kost
ka, osiedle Górl<i i prŻyległe ulice. Ucznio
wie spoza obwodu są przyjmowani jeśli 
mająśredniąconajmniej 4orazjednązdwóch 

najlepszych ocen ze sprawowania (mak) 

9.02.2006 r. nowy ŁOWICZANIN 

SP Stach/ew 

W piątek seniorzy, w sobotę szóstoklasiści 

S potkanie z okazji Dnia Seniora odbę- z podstawówki, zostało przygotowane 
dzie się w najbliższy piątek 1 O lutego z okazji czerwcowego Dnia Dziecka So
o godzinie 11.30 w Szkole Podstawo- botnie spotkanie s:Wstokłasistów ~ nato

wej w Stachłewie w gminie Łyszkowice. miast pomysł na zapoznanie ze sobą 
Dzień później - w sobotę 11 lutego o godzi- uczniów wszystkich klas szóstych zanim 
nie 14.00 - w tej samej ·szkole spotkają się trafią, od początku nowego roku szkolnego, 
uczniowie szóstych klas z wszystkich szkół do gminnego gimnazjum w Łyszkowicach. 
z terenu gminy Łyszkowice na spotkaniu Łącznie przybędzie około stu osób z klas 
integracyjnym. szóstych ·szkół w Kalenicach, Seligowie, 

-Będzie kawa, herbata i ciasta upiecz.one dwóch klas ze szkoły w Łyszkowicach oraz 
przeznaszychrodzic/Jw,aleteż.występydzieci ze szkoły w Stachłewie. Można spodzie
i rocfziców, którzy pokażą przygotowane wać się dyskoteki, konkursów, bufetu na 
dużo wcześniej przedstawienie pod tytułem miejscu oraz przygotowywanych przez 
„ Śpiąca Królewna" - powiedziała nam . rodziców na miejscu gofrów i świeżego po
o Dniu Seniora dyrektorka stachlewskiej pcomu. Uciniowie zostaną dowiezieni 
podstawówki Ewa Karwowska. Przedsta- do Stachlewa i po imprezie rozwiezieni 
wienie, w którym występują rodzice dzieci do domów szkolnym autobusem. (mak) 

Chąśno 

Dokumentacia iui iest, 
dr~ga czeka na wykonawcę , 

P ółtorakilometra będzie miała nowa as
faltowa droga, która powstmie po
między wsiami Sierżniki a Goleńsko. 

Wykonanie drogi było od dwóch lat prze
kładane, ponieważ nie starczało na nią pie
niędzy w budżecie gminy Chąśno. Jeśli 
w tym roku gmina nie przystąpiłaby do prac, 
pozwolenie na budowę straciłoby już waż
ność. Droga będzie miała szerokość 3,5 me
tra, powstanie ona najuż istniejącej drodze 
gruntowej, której nawierzchnię stanowi żu
żel. Żgodnie z dokumentacjąjej wykonaw
ca,. ~ry zostanie wyłoniony w przetargu 

wiosną tego roku, wykona podbudowę, 
na niej położone zostaną dwie warstwy 
asfaltu. 

Jak powiedział nam wojt gminy Chąśno 
Roman Łaziński, droga już od lat jest często 
wykorzystywana przez mieszkańców jako 
połączeniepómiędzywsiami i dojazd na pola 
Po ułożeniu asfaltu będzie mógł po niej jeż
dzić autobus szkolny dowożący dzieci 
i młodzież do zespołu szkół w Błędowie, 
skróci to także drogę dojazdu pomiędzy 
wsiaipi samochodu odbierającego mleko 
od rolników. (tb) 

Czy gmino Nieborów przystąpi do związku 

G mina Nieborów najprawdopodobniej 
przystąpi do _ międzygminnego 
związku, który stworzy zakład 

zagospodarowania odpadów. Zakład ten 
majdować miałby się na terenie Piask Ban
kowych w gminie Bielawy, chociaż to nie 
zostało jeszcze definitywnie przesądzone 
i obsługiwać szereg samorządów - m.in. 
gminy i miasta Łowicza, Głowno, Sttyków, 
Skierniewice, Piątek, Zduny, Bielawy, 
Łęczycę. 

Do przystąpienia do owego zWiązku za
chęcali podczas ostatniej sesji Rady Gminy 

Nieborów - 31 stycznia, starosta łowicki 
Cezary Dzierżek oraz dyrektor wydziału 
środowiska łowickiego starostwa Ryszard 
Deluga Starosta i dyrektor obecni już byli 
na seajach we wszystkich gminach naszego 
powiatu, zachęcając do utworzenia takiego 
związku. 

Zanim jednak rada gminy podejmie osta
teczną decyzję, projekt statutu stowarzy
szenia przejrzy dokładnie komisja rozwoju 
gospodarczego. Nastroje w radzie sąjednak 
przychylne. 

(wcz) 

UDNI MIELI UCJ 
zgłaszano ich wcześniej na żadnej komi
sji merytorycznej, dopiero na sesji 
budżetowej. -

Dodaje też, że potrzeby wykupu grun
tów w Łowiczu sięgają 3 milionów zło
tych, a zwiększenia przychodów zapi
sane w jednym z wniosków może być 
nierealne. Przykładem tego ma być 
np. znaczne zmniejszenie wpływów 
z targowicy w styczniu tego roku 
(planowane 50.000 zł, zrealizowane 
14.000 zł), co zdaniem burmistrza jest 
nie do odrobienia. 

olejne wnioski składali: Renata Ba
lik, Krzysztof Kaliński i Krzysz

tof Zieliński. Radna Balik wnioskowała 
o zmniejszenia kwoty na wykup gron-

, tów o 70.000 zł a Wydatków rzeczowych 
o 20.000 zł oraz wprowadzenie inwe
stycji na ul. Tuwima i Turystycznej. 
Radny Kaliński wnioskował o zmniej
szenia kwoty na wykup gruntów 
o 150.000 zł i wprowadzenie inwestycji 
na ul. Turystycznej. Drugi wniosek tego 
radnego dotyczył zmniejszenia rezerwy 
ogólnej o 15.000 zł i przyznania dotacji 
w tej wysokości na wydawanie albumu 
poświęconego postaci Józefa Chehnoń
skiego. Kolejne uszczuplenie rezerwy 
ogólnej o I.50.000 zł wniósł radny Zie
liński, jednocześnie wnioskując o prze
znaczenia tej kwoty na budowę ul. 
Chmielińskiej. 

Żaden wniosek, ten również, nie zo
stał przez RIO zakwestionowany. 

W swoim piśmie do RIO burmistrz 
odnosił się do każdego wniosku. Na przy
kład w sprawie zmniejszenia pieni~ 

przeznaczonych na wykup gruntów pi
sał, że zmniejszenie pieniędzy na ten cel 
o 285.000 zł nie zabezpiecza potrzeb 
i świadczy o „ ... braku myślenia strate
gicznego (preferowanie ;rykonawstwa uli
czek osiedlo;rych ze swoich okręgów ;ry
borczych kosztem ;rykupu gruntów pod 
planowaną obwodnicę oraz drogę umoż
liwiającą ruch w terenie przeznaczonym 
pod inwestycje ... )". 

Grzegorz Michalak z kolei mówił, 
że każdy budżet to prognoza, a radni 
patrzą na budżet całościowo. Nie zgadza 
się też z lekceważącym określenie~ 
„uliczki", bo mieszkańcy miasta przy nich 
właśnie mieszkają. Co do wykupu grun
tów radny Michalak nie ma obaw. Uwa
i.a, że jak tylko będzie potrzeba przezna
czenia na to pieniędzy, Rada Miejska na 
pewno wyrazi na to zgodę, a budżet jest 
zmieniany na każdej sesji, będzie prze
cież do rozdysponowania nadwyżka bu
dżetowa. Krzysztof Kaliński dodaje, 
że pytano go w RIO o wykup gruntów 
i odpowiedział, że w ubiegłym roku na 

ten cel planowano 500.000 zł, a wydano 
1.200.000 zł, co jest dowodem na to, że 
Rada dostrzega takąpotrzebę i miastu nie 
grozi zablokowanie inwestycji. 

Kolejnym argumentem składającym 
się na sprzeciw burmistrza wobec decy:. 
zji rady było zmniejszenie rezerwy ogól
nej z 400.000 zł do 35.000 zł. Zdaniem 
burmistrza bardzo dużo planowanych in
westycji wymusza konieczność zabez
pieczenia pieniędzy w razie, gdyby zapi
sanych w budżecie pieniędzy nie wystar
czyło na wybór wykonawcy w trybie 
zamówień publicznych. Większa rezer
wa może być potrzebna też w razie na
głej sytuacji k!'yzysowej, takiej jak hura
gan, śnieżyca, powódź .. 

o do rezerwy, to nie ma nigdzie okre
ślonej jej wysokości - odpowiada , 

Krzysztof Kaliński. Rezerwa ogólna nie 
może przekroczyć 1%, ale nie ma jej dol
nej wysokości, można byłoby jej w ogóle 
nie tworzyć_ Grzegorz Michalak uważa, 
że rezerwa jest wystarczająca, zwłasz
cza, że co roku pozostawała duża nad-

wyżka. Praktyką stosowaną w poprzed
nich latach było przeznaczanie jej na in
westycje. W ubiegłym roku burmistrz 
swoją decyzją, którą mógł podjąć bez zgo
dy Rady, przeznaczył nadwyżkę na spła
tę zadłużenia, co sprawiło, że w mieście 
wykonano mniej prac, niż można D ecyzja RIO jest ostateczna. Bur
było wykonać. Takich decyzji radni chcą mistrz utrzymuje, że nie jest jed
uniknąć w tym roku, dlatego też zmniej- nak nią zawiedziony. Wystąpił o opinię 
szyli rezerwę i przegłosowali nie- i ją otrzymał. Miała wątpliwości, ale dla 
znaczne zwiększenie planowanych do- niego teraz sprawa jest jasna, musi reali-· 
chodów. - Nie wierzymy już, że nad- zować budżet. 

~ko pójdzie na inwestycje, dlatego rad- Inaczej na sprawę patrzą przewodni
ni przysiedli do budżetu i wyszukali czący Rady Miejskiej i jego zastępca. 
w nim możliwości, które nie zakłócą in- Krzysztof Kaliński podkreśla, że decy
westycji unijnych. Budżet tak przyjęty zja RIO to ogromy sukces Rady Miej
nie daje burmistrzowi możliwości takich skiej, która miała prawo wprowadzić 
ruchów, aby go zepsuć - komentuje Grze- wnioski. -Bardzo się cieszę, że RIO taką · 
gorz Michalak.. opinię wydała. Rada jest organem uchwa-

W rozmowie z NŁ 7 lutego burmistrz łodawczym i to ona decyduje o ostatecz
utrzymywał, że nie jest przeciwny żad- nym kształcie budżetu - mówi. - Nie sły- . 
nym ulicom ani wnioskom, ale nie szałem w mediach ani słowa krytyki, 
podoba mu się sposól;l ich przyjmowa- gdy w Sejmie głosowano ponad 2{)0 po
nia." - Składano je spontanicznie, nie ' prawek do budżetu państwa. 
było szans na ich, Mirosława Wolska-Kobierecf«i 

.. 
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Gmina Bielawy 

Spieszą się z wnioskiem o dofinansowanie HARCERZE REMONTUJĄ 
W siedzibie łowickiego hufca 
Związku Harcerstwa Polskiego 
przy ul. Mostowej 3 trwają prace remontowe, 
obejmujące m.in. układanie na części ścian 
płyt gipsowych i malowanie. 

P o ich z.akończeniu pomieszcz.enia z.ostaną rozdysponowane, 
tak by starsi i rilłodsi harcerze, a także instruktorzy i kadra, 

mieli własne miejsce. - Choć nasze pomieszczenia nie są duże, 
chcemy by były na odpowiednim standardzie, tak by nie odpy
chały młodych ludzi, którzy do nas przyjdą po raz pierwszy, 
ale przyciągały - powiedział nam zastępca komendanta hufca 
pwd Michał Kordecki. 

Harcerze własnymi siłami wyremontowali już główne pomiesz
czenie biurowe, w którym spotyka się kadra oraz przylegający do 
niego mniejszy pokoik, w którym znajchtje się sprzęt komputero
wy biura. W ostatnich dniach ferii zimowych prz.eprowadwno 
remont kolejnych dwóch pomieszczeń, mniejsze otrzymają do 
dyspozycji instruktorzy, większe drużyny starszoharcerskie. 

Do remontu p&z.ostaje jeszcze największe pomieszczenie, gdzie 
odbywają się zbiórki. Tam harcerze zaplanowali wydzielenie po
mieszczenia pod kawiarenkę internetową dla członków ZHP. Sta
ną w niej dwa stanowiska komputerowe, które z.obowi~ się 
podarować przyjaciele hufca i do których wkrótce ~e wyko
nane podłączenie do sieci internetowej za pośrednictwem Neostra
dy. Powstała ~ pomiesz.czeń po remoncie będzie służyła jako 
miejsce zbiórek drużyn młodsz.oharcerskich. 

Pracownicy Urzędu Gminy w Bie
lawach gonili czas przygotowując 
wniosek o dofinansowanie moder
nizacji boiska przy Zespole Szkół 
w Bielawach. Walkę z czasem wy
grali. Wniosek spełniający wszyst

' kie wymogi formalne został złożo
ny w terminie, który upłynął 
23 stycznia. 

G mina Bielawy wystąpiła 20 stycznia 
o dofinansowanie tej inwestycji 
z fi.mduszu społecznego Unii Euro

pejskiej w ramach rewitalizacji wsi i odbu-
dowy dziedzictwa kulturalnego. Prac:ezwią
zane z przygotowaniem projektu moderni
zacji boiska oraz wniosek o jego dofinan
sowanie zostały przygotowane w eks
presowym tempie - około miesiąca, łącz
nie z uzyskaniem w tym czasie pozwole
nia na budowę. 

Łyszkowice 

Projekt pnewiduje rozbudowę budynku 
socjalnego, w którym ma powstać dodatko
wo szatnia, natryski oraz magazyn. Od pod
staw z metalowych prętów wybudowane 
zostanie nowe ogrodzenie boiska. Prn:bu
dowane zostaną trybuny na około 250 osób, 
przy czym liczba miejsc nie zostanie zwięk
szona. Jeżeli wystarczy pieniędzy, nad try
bunami powstałoby zadaszenie. Planowana 
jest odbudowa zniszczonej płyty boiska oraz 
bieżni. Powstaną także stanowiska do upra
wiania lekkoatletyki, tj. miejsce dorzutu kulą 
oraz skoku w dal. Gmina planuje także urzą
dzić obok boisko treningowe. Prowadzone 
były już wstępne rozmowy związane z od- , 
kupieniem działki na ten cel od prywatnego 
właściciela 
· Kosztorys inwestycyjny opiewa na 1 OO 

tys. zł. W projekcie budżetu zapisano kredyt 
pomostowy w kwocie 80 tys. zł oraz 20 tys. 
zł z.e środków własnych gminy. (eb) 

Trzy przetargi ogloszon, 
Jako ostatni harcerze zamierzają wyremontować sanitariat, gdzie 

trzeba wymienić m.in. muszle klozetowe i umywalki. Zakupili 
w tym celuj~ materiały, jednak poszukują firmy, która zgodziła 
by się wykonać specjalistyczne prace po niskiej cenie. Koszty 
remontu są pokrywane przez hufiec oraz z dodatkowych składek 
pieniężnych wśród instruktorów. (tb) 

Zastepca komendanta łowickiego hufca ZHP pwd Mi
chał Kordecki prace remontowe w siedzibie harcerzy 
wykonał wspólnie z członkiem komendy pwd Marci
nem Bieguszewskim. 

Trzy największe przetargi na in
westycje w gminie Łyszkowice {dro
gi, remizę w Łyszkowicach oraz 
salę gimnastyczną 'w Stachlewie) 
już zostały ogłoszone, otwarcie 
ofert jest zaplanowane w dniach 
od 8 do 9 marca, a rozstrzygnięcie 
do końca marca. 

tróww Seligowie, 260 metrów w tzw. ,,krót
kim" Uchaniu Górnym, 550metrów z Gzin
ki do Reczyc, 580 metrów z Wrzeczka do 
Reczyc, 300 metrów w Łyszkowicach na 
ulicy Bolesława Prusa, 270 metrów na ul. 
Korcz.alea w Łyszkowicach oraz 170 me
trów na ulicy Ogrodowej również: w Łysz
kowicach, 900 metrów w Bobrowej oraz 
najdłu7szy odcinek drogi - 3.250 metrów 
z Czatolina do Kalenic. Pierwsze sześć 
z wymienionych odcinków dróg gminnych 
będzie miało sz.erokość tnech metrów, zaś 
pozostałe mają być drogami 4-metrowymi. 

KRUS 

Weź udział w konkursie bezpiecznych gospodarstw W przetargu na budowę dróg specyfi
kację pm:targową pobrało już pięć 

zainteresowanych firm. Czternaście odcin
ków dróg na terenie gminy na być wykona
nych wedługspecyfikatji wtemiiniedokoóca 
cz.e"rwca. Budżet 2006 pnewichtje na ten cel 
około 1,8 mln złotych. Budowa strażnicy 
będzie natomiast prowadzona przez dwa 

-lata (200 tys. złotych w 2006 roku i oko
ło 236 tys. złotych w 2007 roku), podob
nie jak i budowa sali gimnastycznej przy 
Szkole Podstawowej w Stachlewie 
(200 tys. złotych w 2006 roku i około 
830 tys. złotych w 2007 roku). Oprócz 
tego w tym roku przewidziana jest płat
ność za będącą na ukończeniu budowę 
dodatkowych pomieszczeń przy Gmin
nym Ośrodku Kultury oraz remont tegoż 
ośrodka - 150 tys. złotych. 

Zgłoszenia do konkursu „Bez
pieczne Gospodarstwo Rolne" 
przyjmuje do l<ońca marca tego 
roku łowicka Placówka Terenowa 
Kasy Rolniczego Ubezpieczenia 
~o. Rolnicyzpowiatuło
Wickiego, któay uznają, że ich go
Spodarstwo można zaliczyć do bez
piecznych oraz potwierdzi to dro
biazgowa kontrola, będą mieli oka
zję wygrać atrakcyjne nagrody. 

ochroonen'rinegorodzaju, gaśnice samocho
dowe i do gospodat:stw i inne mniej warto
ściowe unądzenia usprawniające pracę 
w rolnictwie. 

rowego lub drabinę bez jednego szczebla, 
żellygospodarstwo odpadło podczas pierw-
9Zej OCe1!)1 - powiedział nam specjalista do 
spraw prewencji w łowickiej Placówce Te
renowej KRUS Grzegorz Żebrowski. 
W KRUS to właśnie jego należy pytać 
o szczegóły konkursu oraz od niego można 
ocz.ekiwać pomocy w dostosowaniu gospo
darstwa do zasad be-zpiecz.eństwa Do koń
ca marca 2006 roku dużo czasu już nie ma, 
więc na laury w konkursie nie mogą liczyć 
osoby, które do tej pory nie dbały o poziom 
bezpieczeństwa podczas pracy w gospo
darstwie. 

Rozliczenia w ŁSM 
za podgrzanie wody 

(mak) 

N iedużych nadpłat mogą spodziewać się lokatorzy bloków Łowickiej Spół
dzielni Mieszkaniowej po rozlicze

niu :zaliczkowych opłat za podgrzanie cen
tralnej ciepłej wody. 

W słdadconajmnitj lrzy<l!obowej gru
py kontrolnej wcliodzą przedsta
wicieledlilłu~KRUS(nie

koniecznie z Łowicza) oraz wylosowany 
specjalista z z Pamtwowej Inspekcji Pracy. 
Napaziomieregiooalnym( organizltje good
dzillł regiooalny KRUS w Żyrardowie) na
grodami będą między.innymi pilarlci, wyka
Szarló, opryskiwacze plecakowe, ubrania 

I..aureaci etapuregiooalnegowezmąudział 
w konkursie szczebla wojewódzkiego a jeśli 
tam przejdą pomyślnie kolt'Jne weryfikacje 
i kontrole stanu bezpiecz.eństwa w gospo
darstwie, to będą oceniani prz.e:z kilkuoso
bową komisję na szczeblu krajowym. 
W ubiegłym roku nagrodą główną w kon
kursienaszczebłukrajowymbyłciągnik, do 
wygraniabyłyteżinne~np. opry
skiwacze ciągnikowe, kultywatory, kosiarki 
ciągnikowe, booypienięlneowartościtrz.ech 
tysięcy złotych i inne. 

- Zależy nam na zainteresowaniu kon
kursem, ale również na tym, żeby zgłosili się 
gospodarze, którzy naprawdę dbają o bez
pieczeństwo w gospodarstwie. JJYstan:zy, że 
komisja znajdzie kraftegę bez klina rozpo-

Nagrody dla laureatów konkursów woje
wódzkich wnµ.ane sąpodcz.a.5 dorocznych 
targówrolniczych Polagra odbywających się 
w Poznaniu. W ubiegłym roku laureatem 
konkursu na su:z.eblu wojewódzkim był 
JózefBtytkowski z Bielawskiej Wsi w gmi
nie Bielawy. (mak) 

Które drogi maja być wykonane w tym 
roku na terenie gminy Łyszkowice? 900 
metrów w Grodzach Nowych, 950 metrów 
w Uchaniu Dolnym, 400-metrowy odcinek 
z Łyszkowic do Zakulina, 300 metrów 
w Bobrowej nad rzeką, 680 metrów drogi 
z Uchania Górnego do Trzcianki, 510 me-

Rozlicz.enia za ogrzewanie wody w bu
dynkach ŁSM, za drugie półrocz.e ubiegłego 
roku, mają być dostarczone do lokatorów blo
ków spółdzielczych na przełomie stycznia 
i lutego. Zaliczkowo lokatorzy wnosili opła
ty w wysokości 16,55 złotych za m3 pod
grzanej wody, zaś po tozłiczeniu kosztów 
okazało się, ż.e podgrzanie m3 wody koszt(}
wało 15,92 zł. Ró2nica wynosi więc 63 gro
sz.ena 1 m3 podgmmej wody. (mak) 

Przedllęblorstwo ProdukcrJno.flandlowo-Ostugowe 

. „ROZE 11 E" 

ZATRUDNI: 
PRZEDSTAWICIELA 
HANDLOWEGO 
PRACA NA TERENIE CAtEI POLSKI PRZY OBSWDZE 
lWENTÓW HURTOWYCH 
Wymagania: 
• Wykształcenie minimum średnie 
• Doświadczenie w sprzedaży 
(znajomość branży papierniczej lub podobnej) 

• Prawo jazdy kat. B 
• Dyspozycyjność 
• Umiejętności interpersonalne 
• Znajomość sztuki negocjacji 

PRZEDSTAWICIELA 
HANDLOWEGO 
PRACA NA TERENIE CAlEJ POUKI PRZY OBSWDZE 
IWENTÓW DETALICZNYCH {sldap6w) 
Wymagania: 
• Wykształcenie minimum średnie 
• Doświadczenie w pracy handlowca 
• Prawo jazdy kat. B 
• Dyspozycyjność 

CV+ list motywacyjny prosimy przesyłać na adres 
mailowy biuro@rozette.pl do dnia 3 marca 2006 r. ~ 

ZIMOWA . 
WYPRZE OAZ 
I n 'ł' IT ~ q ,.. -;~ I '. I 

m~~ uiłliii.Oiwego: 
~ 
°' Stryków, ul. Ozorkowska 8, pn.·pt. 8·16 

KREDYTY 
GOTÓWKOWE, SAMOCHODOWE 

BEZ PORĘCZYCIELI 
od 1.500 zł do 60.000 zł 

95-015 GŁOWNO, UL. ŁOWICKA 52 
tel. 0-696-016-005 R-200 

• BETONIARNIA 
Spółdzielnia inwestycji 

ŁOWICZ i Budownictwa w Łowiczu 

cr:::=o OFERUJEPAŃSTWU n . studnie kanalizacyjne: 
- szczelne łączone na uszczelkę 
- łączone na zaprawę 

tr=r==IJ • stropy terlva 

n 31 • kręgi, przepusty 
• kostkę brukową o • bloczki betonowe 
• pustaki zasypowe 
•nadproża o • galanterię betonową 

99-400 Łowicz, ul. Kaliska 103, 
tel. (046) 837 32 79, 837 41 38, fax 837 47 98 

~ 
e-mall: SIB@wlnkhaus.com.pl; 

internet: http://www.winkhaus.com.pl/slb 

Zapraszamy w godz. 7.00-17.00 
o 

~ 

PRACA CHAŁUPNICZA 
PPHU ROZETTE 

Producent Opakowań Ozdobnych do Prezentów 

poszukuje osób 
do składania i klejenia 

torebek ozdobnych 
Zainteresowanych prosimy o kontakt telefoniczny 

pod nr tel. (046) 837 37 55 ' 
od poniedziałku do piątku w godz. 17.00-18.00 ~ 

URZĄD GMINY BIELAWY 
ogłasza, że w dniach od 13 lutego 2006 roku 

do 6 marca 2006 roku w Urzędzie Gminy w Bielawach 
zostanie podany do publicznej wiadomości 

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI 
PRZEZNACZONYCH DO ODDANIA W NAJEM 

położonych w obrębie wsi Borów . , 
Szczegółowe informacje dotyczące wykazu 
można uzyskać w Urzędzie Gminy Bielawy pok. 11, 

Tel .. 0603-953-048, 0513-529-864 . tel. (046) 838-26-95 w godzinach prac~ U'!ędu. ~ 
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· Więcei wypadków, ofiar ·i rannych 
Miniony rok nie należał do naj

bezpieczniejszych na drogach po
wiatu łowickiego. Coraz trudniej na 
mapie Ziemi Łowickiej znaleźć · 
miejsca, które zasługują na mia- . 
no - bezpieczne. Wypadków było 
dużo, a najszczęstszą ich przy
czyną była zbyt duża prędkość. Co 
czwarty wypadek spowodowali 
młodzi kierowcy. 

W porównaniu do 2004 roku odno
towano wzrost zarówno liczby 

wypadków o 12,1% -wypadków w 2005 
roku było 157, jak również osób rannych 
w tych wypadkach o 19,6%-2005 r. -171, 
a także o 12,5% liczby ofiar śmiertelnych, 
których w minionym roku było 36. 
Wskaźnik ofiar na 100 wypadków, 

wyliczony przez Komendę Powiatową 
Policji w Łowiczu, wyniósł 131,8, w tym 
zabitych na miejscu 22,9. W ubiegłym 
roku wskaźniki te wynosiły odpowied
nio 120 oraz 22,8. 

W locier:zewie 
naibezpieczniei 

Najmniej wypadków było w gminie 
Kocierzew - 2 zdarzenia, w których nikt 
nie poniósł śmierci, a 2 osoby zostały ran
ne. W gminie tej zgłoszono policji 6 koli
zji drogowych. Niewiele, bo 5 wypad
ków było w gminie Chąśno, ale ich skutki 
były tragiczne, bo zginęło w nich 7 osób, 
rannych było 6. Z kolei w gminie Kierno
zia doszło do 6 ·wypadków (1 osoba za
bita, 5 rannych) a w gminie Bielawy do 
7 wypadków (2 zaOitych, 7 rannych). 
Największe zagrożenia wśród gmin wiej
skich było w gminie Nieborów - 17 wy
padków, 3 zabitych i 17 rannych, Zduny 
- 14 wypadków, 5 ofiar śmiertelnych, 
14 rannych, Łyszkowice - 15 wypadków, 
4 zabitych, 19 rannych. 

Na terenie Łowicza odnotowano 
81 wypadków (rok wcześniej 59), któ
rych bilans jest przerażający - 1 O zabi
tych, 95 rannych i 414 kolizji. 

Zdaniem policji najbardziej niepokoją
cy jest wzrost 700%-owy liczby ofiar 
w wypadkach na terenie gminy Chąśno. 
Do wypadków tych doszło na drodze 584 
prowadzącej z Łowicza do Kiernozi. 

W miejscu wypadku pod Goleńskiem, w którym w marcu ubiegłego roku 
zginęły cztery osoby stoi krzyż, a przy nim kwiaty i znicze. 

Policja analizując czas zaistnienia wy
padków stwierdziła, że najbardziej nie
bezpiecznym miesiącem na drogach był 
sierpień, w którym zdarzyło się 12,7% 
wszystkich wypadków. Najmniej wypad
ków było. zaś we wrześniu - 5, 1 % 
i w lutym - 5,4% wszystkich. Niebez
piecznymi dniami tygodnia były niedzie
le i poniedziałki - po 16,6% zdarzeń, 
w niedziele najwięcej było wypadków 
śmiertelnych. Najwięcej kolizji (17%) 
miało miejsce w piątki, w które ruch na 
naszych drogach jest chyba największy. 

Rodzai• WJpadków 
i przyayay 

Spośród wszystkich wypadków 
52,4% stanowiły zderzenia pojazdów 

w ruchu, 21,7% najechanie na pieszego. 
Najechanie na: przeszkodę było przy
czyną 14,3%, wywrócenie się pojazdu 
10,8%. Do wypadków i kolizji najczę
ściej dochodziło z winy kierującego -
86% zdarzeń drogowych, zdarzeń 
z winy pieszego było 11,5%, pozostała 
część zdarzyła się z innych przyczyn. 
Tak samo od lat wyglądają przyczyny 
wypadków, wśród których dominuje 
nadmierna prędkość. W 2005 roku nie
dostosowanie prędkości do warunków 
panujących na drodze było przyczyną 
co czwartego wypadku. Drugim naj
częstszym „grzechem kierowców" było 
nieudzielanie pierwszeństwa przejazdu, 
nieprawidłowe wyprzedzanie, skręcanie, 
a także zbyt mała odległość między po
jazdami. Do wypadków z winy piesze-

Zaczęła się rekrutacia do policii 
Rozpoczęcie nowej procedury 

rekrutacji do służby w policji 
na terenie województwa łódzkie
go ogłosił w czwartek 2 lutego 
Komendant Wojewódzki Policji 
w Łodzi. 

Planowane sąprzyjęcia do służby na 
1 podstawowe stanowisko policyjne 

205 osób w następujących terminach: 
9 maja 2006 roku - 40 osób, 28 sierpnia 
2006 - 65 osób, 21 listopada 2006 - 100 
osób, w Oddziale Prewencji Policji 
w Łodzi oraz w komendach miejskich 
i powiatowych województwa łódzkiego 
- w tym również w Łowiczu. Do łowic
kiej jednostki prźyjętych może być na
wet kilku policjantów. 

Służbę w policji może pełnić obywatel 
Polski o nieposzlakowanej opinii, nie ka
rany i korzystający z pełni praw publicz
nych, posiadający co najmniej średnie wy
kształcenie - choć preferowane jest wy
kształcenie wyższe, posiadający zdolność 

fizyczną i psychiczną do służby w for
macjach uzbrojonych podległych szcze
gólnej dyscyplinie służbowej. Mężczyź
ni winni posiadać uregulowany stosunek 
do służby wojskowej. 

Osoba zainteresowana przyjęciem do 
. shrż.by-wiłma złożyć wymagane dokumen-

ty osobiście w terminie od 6 lutego do dnia 
31 lipca w Wydziale Kadr i Szkolenia Ko
mendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi, 
ul. Lutomierska 108/112 w pokojach: 210 B 
tel. (042) 665-30-16, 211 B tel. (042) 
665-13-65 lub 212 B tel. (042) 665-13- 69. 

D okumenty będą przyjmowane od 
poniedziałku do piątku (za wyjąt

kiem przypadających w tych dniach świąt 
państwowych) w godzinach 10-14. Pod 
tymi numerami telefonów lub na stronie 
internetowej Komendy Wojewódzkiej 
Policji w Łodzi www.lodzka.policjagov.pl 

znaleźć można informacje dotyczące _pro
cedury kwalifikacyjnej i potrzebnych do
kumentów. 

Preferowani będą kandydaci do służ
by w policji posiadający wykształcenie 
wyższe o specjalności przydatnej dla 
służby w policji, w szczególności: praw
nicze, administracyjne, ekonomiczne i in
formatyczne, znajomość języka obcego 
w stopniu dobrym, potwierdzona egza
minem państwowym, prawo jazdy kate
gońi C, wzrost minimum 175 cm dla męż
czyzn, 170cmdlakobiet. (mak) 

Łowiczanie szczodrze no Kotowice 
1.015 złotych -tyle ostatecznie pie

niędzy udało się zebrać dwóm gru
pom wolontańuszy i wysiać w ponie
działek 6 lutego na konto Zarządu 
Głównego Polskiego Czerwonego 
Krzyża z przeznaczeniem na pomoc 
osobom poszkodowanym w kata
strofie budowlanej na terenie Między
narodowych Targów Katowickich. 

W ewtorek31 stycznia grupa uczniów 
z Gimnazjum nr 1 w Łowiczu w
brała na ulicach ŁowiC1Jl 245 zł, 

a wpiątrk 3 lutego UCZlliowie z I LO, któray · 

zebrali aż 770 zl W ocenie szefowej łowic
kiego biura PCK Jolanty Głowackiej wynik 
zbióiki - ponad 1000 zł -jest bardz.o dobry, 
łowiczanie nie szczędzili pienic:cdzy, zwłasz
cza w piątek Zazwyczaj takie akcje przy
noszą mniej wpływów, nawet o połowę. 

Niezależnie od tego swoją zbióikę wrga
nizowali uczniowie łowickich szkół pijar
skich. Akcję przeprowadził w szkole I lute
go samorząd uczniowski. Odzew był 
bardzo duży: zebrano wśród uczniów aż 
700 zł. Pieniądze przesłane zostały na po
dane prz.e-z media konto słuią:e podobnym 
wpłatom. (/!J) 

go dochodziło ·zwykle z powodu nie
ostrożnego wejścia na jezdnię. 

Powaiay •rolale•: 
ml zi kierowcy 

Najwięcej wypadków spowodowali 
kierowcy w przedziale wieku 25-39 lat, 
bo aż 42 wypadki (26,8%), kierowcy 
od 40 do 59 lat spowodowali 37 wy
padków (23,6%), a najmłodsi kierowcy, 
mający od 18 do 24 lat- 31 wypadków 
(19,7%). Przerażający jest jednak fakt, 
że właśnie owi młodzi kierowcy spo
wodowali wypadki, w których zginęła 
co druga ofiara. 

Policja zwraca też uwagę na młodocia
nych kierowców, którzy spowodowali aż 
9 wypadków. 

Poprawiła się nieco statystyka doty
cząca nietrzeźwości uczestników ruchu 
drogowego. Odnotowano 15,2%-owy 
spadek wypadków z Udziałem nietrzeź
wych kierowców, rowerzystów i pie
szych. Należy jednak zwrócić uwagę, że 
spowodowali oni aż 24 wypadki, w któ
rych zmarło 11 osób a 20 zostało ran
nych. 

llerowcy I piesi 
•WSZłl •ff cnlal 

Nadal najbardziej niebezpieczne miej
sca to trasy krajowe przecinające Łowicz 
i okolice. Na drodze nr 2, do Warszawy 
i Poznania, doszło do 37 wypadków 
(uL Poznańska w Łowiczu, ponadto Za
bostów i Niedźwiada w gminie Łowicz 
oraz Patoki w gminie Nieborów). W wy
padkach tych zginęło 12 osób a 43 zo
stały ranne, ponadto zdarzyły się tam 
203 kolizje. Na drodze nr 14 do Łodzi 
doszło do 16 wypadków, w których 
zginęło 6 osób, 14 zostało rannych, po
nadto doszło tam do 77 kolizji (ulica Pry
masowska, Łódzka i Krępa w gminie 
Domaniewice). Na trasie nr 70 do Skier
niewic było nieco spokojniej, bo doszło 
tam do 13 wypadków, w których nikt 
nie zginął, ale było 17 osób rannych. 
Miejscem, w którym doszło do 3 tra
gicznych wypadków był odcinek drogi 
z Łowicza do Kiernozi na wysokośCi 
Goleńska. Miały tam miejsce 3 wypad
ki, ale zginęło w nich 8 osób, było też 
7 rannych. 

(mwk) 
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Łowicki Caritas . . 
orgamzaqą 

pożytku publicznego 

F undacja Caritas Diecezji 
Łowickiej do 1 O lutego 
powinna otrzymać status 

organizacji pożytku publicznego. 
Stosowny wniosek i dokumenty 
złożyła w tym celu 1 O stycznia 
do sądu rejestracyjnego w Łodzi. 
Otrzymanie takiego statusu 
da jej możliwość pozyskania 
pieniędzy w ramach odliczanego 
1 % od podatku dochodowego 
bezpośrednio na konto 
diecezjalnej Caritas, a nie jak było 
w latach minionych Caritas 
Polska, skąd dopiero były one 
odzyskiwane do diecezji. 
Dyrektor łowickiej Caritas 
ks. Dariusz Krokocki powiedział •· 
nam, że organizacja ma już 
przygotowane ulotki wzywające 
do wpłaty 1 % na jej konto, 
oprócz tego także blankiety wpłaty 
z umieszczonym na nich 
numerem konta i nazwą, -
na którym ofiarodawca musi 
wpisać swoje dane 
i przekazywaną kwotę. Akcja 
skierowana na pozyskanie 1 % 
zostanie rozpoczęta przez Caritas 
z dniem 1 marca. 
Caritas diecezji łowickiej 
w ubiegłym roku otrzymała około 
60 tys. zł z odpisanego przez 
mieszkańców diecezji 1 procenta. 
To dużo, inne organizacje 
działające lokalnie w Łowiczu 
nie mogą pochwalić się tak 
dobrymi wynikami. Łowicki oddział 
Polskiego Czerwonego Krzyża 
z przekazanego 1 % otrzymał tylko 
60 złotych, łowicki Hufiec ZHP 
około 400 złotych. Stowarzyszenie 
Harcerstwa Katolickiego 
.Zawisza" ok. 200 zł, szkoły 
pijarskie w Łowiczu otrzymały 
z odliczeń 1 % ze Stowarzyszenia 
.Parafiada", które pośredniczy 
w tym zakresie, ok. 2,5 tys. zł. 
W każdym z tych wypadków 
organizacje mają obowiązek 
wykorzystać pieniądze na cele 
statutowe i rozliczyć rachunkami 
każdą wydatkowaną złotówkę. 
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Czy będą zawody 
w wędkowaniu podlodowym? 

Z awodów w wędkowaniu podlodo
wym nie przeprowadziło jesz.cze tej 
zimy łowickie koło Polskiego Związ

ku Wędkarskiego. Przyczynąjest zbyt duża 
ilość śniegu. Jak mówi prezes koła Włodzi
mierz Kasztalski, wokół akwenów zalega 
duża warstwa śniegu. Nawet jeśli droga do
jazdowa jest odśnieżona, jak w przypadku 
zbiornika w Uchaniu, gdzie zawody można 
by przeprowadzić, nie ma gdzie zaparko
wać samochodów. Nikt natomiast nie zo
stawi auta kilometr dalej, gdyż podczas za
·wodów trzeba prowadzić szczegółową do
kwnentację, dokonać pomiarów, ważenia ryb 
itd. 

Czy zawody zostaną przeprowadzone 
do końca zimy? Prezes mówi, że najpraw

, dopodobniej tak, kiedy śnieg trochę stop
nieje. - Obecnie lód ma grubość 25 centyme
trów, natomiast zawody przeprowadzać 
mażemy na lodzie o grubości 1 O centyme
trów - mówi prezes. 

W roku ubiegłym:żadenzłowickich węd
karzy nie zajął wysokiego miejsca w zawo
dach ogólnopolskich, jednak za to wędkarz 
z okręgu skierniewickiego, w skład którego 
wchodzi koło z Łowicza, z.dobył mistrzo
stwo Polski. 

(wcz) 

Bełchów 

Są mury i konstrukcjo dachu 

N a etapie pobudowanych surowych 
murów i zamontowanej na nich kon
strukcji dachowej jest rozpoczęta 

w październiku 2005 roku budowa sali gim
nastycznej przy Szkole Podstawowej 
w Bełchowie. Następnym krokiem będzie 
położenie na tej konstrukcji blachy. Cała 
inwestycja, która kosztować ma 700 ty
sięcy złotych, zakończyć ma się w takim 
terminie, aby sala mogła zostać urucho
miona wraz z nowym rokiem szkolnym. 
Prace wykonuje firma Terlmd Wiesława 
Łona z Kiernozi. 

("WCZ) 

Łyszkowice 

Pomalowali korytarze i salę 

KIEDY 
Sąd Rejonowy w Łowiczu 
odroczył na okres dziesięciu 
miesięcy, do połowy lipca 2006, 
wykonanie wyroku dwóch lat 
pozbawienia wolności 
dla byłego radnego 
miejskiego i członka zarządu 
miasta, kandydata 
na burmistrza Łowicza 
w ostatnich wyborach 
samorządowych, 

Stanisława S. 

P rzypomnijmy, żew grudniu2003 roku 
tenże sąd skazał go na dwa lata więzie

nia za wielokrotne pobicie i znęcanie się psy
chiczne i fizyczne nad żoną. Oskarżony ape
lował,jednakSądApelacyjnyw Skierniewi
cach uznał, 14 kwietnia 2005 roku, apelację 
za bezzasadną. Wyrok Sądu Apelacyjnego 
uprawomocnił się po czternastu dniach od 
momentu wydania go. Stanisław S. wniosek 
o odrocz.enie wykonalności wyroku moty
wował złym stanemz.drowia(leczyłsiępsy

chiatrycznie oraz na serce) oraz konieczno
ścią uporządkowania ważnych spraw ro
dzinnych oraz majątkowych, w tym z żoną, 
za której wielokrotne bicie otrzymał wyrok 
dwóch lat więzienia 

Tymczasem nie jest to jedyna sprawa 
karna tocząca się przeciwko S. przed łowic
kim sądem Na początku marca tego roku 
ma być wyznacz.ony kolejny termin w roz
prawie o zabór mienia - ruchomości będą

cych na działce Adama i Marii M. z Łowi
cza. S. jest oskarżony o wyłudzenie rucho
mości (miedzy innymi około40 szafek ubra
niowych, drewna do produkcji karniszy, 
dziecięcej huśtawki, budy dla psa i innych 
rzeczy) na kwotę ponad 30 tysięcy złotych. 
Do tej pory prŻ.ed łowickim sądem wyzna
czonych było około dziesięciu terminów 
rozpraw w tej sprawie. S. uczestniczył 
w połowie z nich, na resztę nie stawiał się -
dostarczając do sądu zwolnienia lekarskie 
i zaświadczenia o złym stanie z.drowia 

Kolejną sprawą kamą przeciwko Stani
sławowi S., toczącą się przed łowickim 
wymiarem sprawiedliwości, jest sprawa 
o groźby karalne kierowane do wyżej wy
mienianego małżeństwa oraz ich syna Ter
min nąJbliższ.ego pOsiedzenia sądu w tej spra
wie jesz.cze nie został wyznacz.ony z uwagi 
na zwolnienia i zaświadczenia o złym stanie 
z.drowia oskarżonego. 

Burmistrz 
•tdzle świadkiem 

P odczas zimowych ferii, w Zespole 
Szkół Gminnych w Łyszkowicach 
przeprowadzone zostało malowanie 

szkolnych korytarzy .oraz małej sali gim
nastycznej. Ekipa malarzy zdążyła za
kończyć wszystkie prace zanim ucznio
wie wrócili do szkoły po dwutygodnio
wej przerwie. Remont został w całości 
sfinansowany przez gminę. Podczas ferii 
odnowiona została też podłoga oraz ścia
ny w sali maluchów w łyszkowickim 
przedszkolu. 

Tymczasem 28 grudnia 2005 roku do 
sądu trafił z łowickiej Prokuratury Rejo

(mak) nowej kolejny akt oskarżenia przeciwko 
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S. PÓJDZIE SIEDZIEĆ? 

Adam i Maria M. przeglądają akta toczących się spraw. 

S., w którym pokrzywdzonymi są po
nownie Adam i Maria M. Tym razem 
prokuratura zarzuca Stanisławowi S., że 
'?I okresie od września 2004 roku do 
4 grudnia 2004 roku działając w krótkich 
odstępach czasu, w celu osiągnięcia ko
rzyści majątkowej doprowadził Adama 
i Marię M. do niekorzystnego rozporzą
dzenia własnym mieniem na łączną kwo
tę 336.380 złotych oraz wprowadził mał
żeństwo M. w błąd odnośnie poniesienia 

ca mu, że wyłudził, razem z małżeń
stwem M„ poświadczenie nieprawdy 
w aktach notarialnych dotyczących 
sprzedaży działki. Współudział w tym 
procederze, polegającym na zaniżeniu 
wartości działki małżeństwa M., wyłą
czono do innego postępowania. 

Trzy pozwy 
o odszkodowanie 

przez niego kosztów w Urzędzie Miej- Oprócz tego małżeństwo M. zamie
skim w Łowiczu w sprawie skorzystania rza wytoczyć Stanisławowi S. sprawy 
z prawa pierwokupu nieruchomości przy cywilne: o odszkodowanie z tytułu wy
ulicy Podleśnej w Łowiczu i w ten spo- łudzenia działki, o odszkodowanie z ty
sób wyłudził kolejne 20 tysięcy złotych. tułu uszczerbków na zdrowiu (oboje le-

Co oznaczają te sformułowania? Otóż czyli się psychiatrycznie) oraz o odszko
Stanisław S. miał wyłudzić od małżeń- dowanie za udział w doprowadzeniu ich 
stwa M. działkę w sąsiedztwie Lasku firmy na skraj bankructwa. - Będziemy 
Miejskiego w Łowiczu (ul. Podleśna) żądali po milion złotych - zgodnie zapo
o wartości prawie 290 tys. złotych oraz wiadają małżonkowie. - 'Zdrowie straci
łódź motorową typu BALT 660 o war~ · łem przez drania i nie pozostawiłem ma
tości 50 tys. złotych. Ponadto wyłudził · jątku dla dzieci i wnuków. Tego nie można 
od małżeństwa M. 20 tysięcy złotych darować - powiedział nam Adam M. 
twierdząc że wręczył tę kwotę burrni- To nie koniec kłopotów Stanisława S. 
strzowi Łowicza Ryszardowi Budzał- Przed skierniewickim sądem za.kończy
kowi w zamian za odstąpienie urzędu ła się sprawa rozwodowa S„ teraz jego 
od prawa pierwokupu tej działki, czym była żona dąży do sądowego podziału 
była obarczona. Burmistrz oczywiście 
zaprzecza. Ponadto prokuratura zarzu-

majątku i odzyskania przynajmniej czę
ści kamienicy przy ulicy Zduńskiej 
w Łowiczu, gdzie przez lata razem 
mieszkali i gdzie również była przez Sta
nisława S. bita i topiona w wannie. 

Przypomnijmy, że to właśnie za to 
bicie, topienie w wannie i psychiczne 
znęcanie się sąd orzekł wobec Stanisła
wa S. łączną karę dwóch lat pozbawie
nia wolności - bez zawieszenia. Zarów
no w Łowiczu, jak i w Skierniewicach 
proces toczył się z wyłączeniem jawno
ści. Dodajmy jeszcze, że 13 kwietnia 
2005 roku, w Sądzie Grodzkim-w Łowi
czu, Stanisław S. został uznany winnym 
kolejnego pobicia żony. Do tego pobicia 
miało dojść w jednym z łowickich lokali 
sklepowych - już w momencie, kiedy 
toczyła się przeciwko niemu sprawa 
karna, za którą ma iść do więzienia. 
Oskarżony uderzał kilkakrotnie żonę 
metalowym stojakiem na widokówki. 
Z uwagi na niewielkie obrażenia żony 
oraz znikomą szkodliwość tego czynu, 
sąd wymierzył mu wtedy grzywnę 
w wysokości 800 złotych i obciążył 
kosztami postępowania. 

(mak) 

Monopolowy z Podrzecznei przeniósł się no Koziq 
Pod koniec ubiegłego roku pisa

liśmy o protestach mieszkańców 
ul. Podrzecznej w Łowiczu, doty
czących głośnego zachowywania 
się klientów sklepu monopolowe
go w budynku łowickiej jednostki 
Ochotniczej Straży Pożarnej. 

S klep, zgodnie z postanowieniem za
rządu straży, opuścił lokal z końcem 
grudnia, tym samym wńorzonez.ostało 

postępowanie administracyjne w sprawie 
odebrania koncesji właścicielom wszczę
te przez ratusz po protestach. Właścicie
le sklepu monopolowego otrzymali jed
nak na początku stycznia nową koncesję 
na sprzedaż alkoholu, otworzyli bowiem 
nowy sklep, kilkadziesiąt metrów dalej, 
bliżej Nowego Rynku, w kamienicy przy 
ul. Koziej. Czyli właściwie niewiele ~ię 
Zlliienifo. 

W Wydziale Spraw Lokalowych i Dzia- ten temat -Myślę, że wezmą Pod uwagę 
łalności Gospodarczej w łowickim ratuszu, ubiegłoroczne protesty i będą sami starali 
który prowadzi sprawy związane z wyda- się, by pod sklepeni nie było zgromaduń -
waniem koncesji na sprzedaż alkoholu do- powiedziała nam. 
wiedzieliśmy się, że wniosek na wydanie -W tej chwili klienci sklepu nie są ucirJj/i
koncesji został pozytywnie zaopiniowany wi, wcześniej klopotem były głośne i ciqgną
przez Komisję Rozwiązywania Problemów ce się do p&źna ~ osób, które stały 
Alkoholowych, od której wszystko zależ.a- na rogu Floriana i Podrzecznej - przyznał 

ło. Potem decyzję wydał bwmistrz miasta. Paweł Kolas, mieszkaniec kamienicy stoją
Pracownik Wydziału Monika Jagiełło pod- cej przy ul. Podrzecznej, naprzeciwko ło
kreśliła, że nowy sklep spełnił wszystkie wickiej jednostki OSP. Był jedną z osób, 
wymagane warunki. W przepisach nie ma które składały w ratuszu ubiegłoroczny pro
w ogóle mowy o konieczności brania pod test. Kolas podkreśla, że jest zima, a pro
uwagę z.dania mieszkańców i instytucji, dla- bł em dotyczył przede wszystkim okresu 
tego ubiegłoroczne protesty mieszkańców letniego, gdy sklep przyciągał znacznie wię
nie miały :żadnego wpływuna wydanie kon- cej osób. Trudno mu więc powiedzieć, czy 
cesji. Z,apytana, czy nie spodziewa się, że latem klienci sklepu będą sprawiać kłopoty 
działalność sklepu spowoduje ponowne gro- swoimgłośnymzachowaniemmieszkańcom 

madz.enie się młodzieży w tym rejonie i co kamienicy. Zdawał się być jednak zadowo
za.tym idzie protĆsty mieszkańców, odpo- . lony .z obecnego rozwiązania. 
.wiedrlala;:ź.Dw~Q(lle~eatna , . ..„„„ .: ,(tb) 

Angielski · 
Rosyjski 

Niemiecki 
zl<oła wpisana do rejestru 
uratorlum Oświaty 

Informacje i zapisy: 
www.perfect.szkoła.pl 



10 9.02.2006 r. 

·nwA TYGODNIE SZKOLENIA 
I POSZUKIWANIE PRACY 

Łącznie dwanaście osób, 
w tym niepełnosprawnych, 
wyruszy lada dzień na poszu
kiwanie pracy. Właśnie są do 
tego przygotowywani w Klu
bie Pracy działającym przy 
Powiatowym Urzędzie Pracy 
w Łowiczu, na dwutygodnio
wym szkoleniu. Zapewne od
wiedzą wiele łowickich firm. 

W ytypowanym przez doradcę 
zawodowego bezrobotnym 

zaproponowano spotkania aktywizu

• 
Haczykowska-Wilk. Szkolenie jest 
prowadzone na podstawie progra
mu :zatwierdzonego na szczeblu kra
jowym dla Klubów Pracy. Lider 
klubu - Aleksandra Pieńkowska -
Sabaj, żeby móc korzystać z po
mysłów i rozwiązań :zaproponowa
nych w tym programie również 
musiała przejść szkolenie - aby mieć 
dostęp do materiałów związanych 
z programem i móc szkolić innych. 
- Dzisiaj będziemy dużo rozmawiać 
i wzajemnie motywować się do po~ 
szukiwania pracy. Będziemy mówili 

Starszy wizytator Waldemar Sucherski z kuratorium w Sieradzu w czasie 
swojej prelekcji na forum szkół rolniczych, które odbyło się na Blichu. 

Blich 

jące w dwóch sześcioosobowych gru
pach co dwa dni - przez dwa tygo

Szkolenie prowadzi lider Klubµ Pracy Aleksan- też o emocjach - powiedziała nam 
dra Pieńkowska - Sabaj - w głębi sali. liderka klubu podczas poniedział-

Szkoły rolnicze o współpracy 

F rekwencja na naszym spotkaniu świad
czy, i,e prowadz.qpy szkoły rolnicze bar
dzo chcą się spotykać, wymieniać in-

Trybunalskiego,Sędziejowicczyzpołudnio

wej części województwa - z Lututowa. dnie. Szkolenie prowadzi lider Klubu 
Pracy Aleksandra Pieńkowska - Sabaj, na 
udział w szkoleniu namawiała bezrobotnych 
I:zabela Hapzykowska - Wilk - doradca za
wodowy z PUP. Szkolenie składa się 
z dwóch zasadniczych bloków: psycholo
gicznego oraz praktycznego. Podczas spo
tkań w ramach tego pierwszego bloku bez
robotni są motywowani do podjęcia działań 
i szukania pracy. Jest to trudne szczególnie 
w przypadku osób długotrwale bezrobot
nych, które „wypadły'' z rynku pracy, a po 
iluś nieudanych próbach znalezienia pracy 

popadły w apatię i zwątpiły w swoje siły. 
Blok psychologiczny ma im przywrócić 
przede wszystkim wiarę w siebie i swoje 
umiejętności. 

Drugi blok zajęć - praktyczny - przy
uczy ich natomiast do pisania profesjo
nalnych pism do potencjalnych praco
dawców, umiejętności rozmowy w spra
wie pracy i autoprezentacji. - Od umiejęt
nego „sprzedania" swoich zalet w roz
mowie z pracodawcą zależy bardzo wiele 
- podkreśla doradca zawodowy Izabela 

kowego spotkania 
Najciekawsza część szkolenia w Klu

bie Pracy będzie czekała bezrobotnych 
dopiero na końcu - po dwutygodniowych 
zajęciach. Otóż kolejny tydzień ma być 
przeznaczony na poszukiwanie pracy 
w terenie. - Taki „ chrzest bojowy" - mó
wią w pośredniaku. Tydzień aktywnego 
poszukiwania pracy zostanie podsumo
wany na odrębnym spotkaniu. Oby jak 
najwięcej osób mogło pochwalić się zna
lezieniem pracy. 

(mak) 

formacjami, doświadczeniami i wprowadza
nymi u siebie rozwiązaniami, które podno
szą atrakcyjność szkoły w oczach przyszłych 
uczniów - powiedział nam dyrektor Z,espo
łu Szkół Ponadgimnazjalnych na Blichu 
w Łowiczu Mirosław Kret 

Tegorocznym tematem spotkania była ja
kość kształcenia zawodowego w szkołach 
rolniczych Osiągni((CiaszkołynaBlichu pre
zentował dyrektor Mirosław Kret, podkre
ślając w swojej prelekcji fakt, że szkole uda
ło się w roku minionym pozyskać na :zakup 
sprzętu dydaktycznego ponad 400 tys. zł, 
korzystając przy tym z finansowania ze 
środków Unii Europejskiej. Wzbudziło to 
zainteresowanie przybyłych. 

Wolne zebranie łowickich wędkarzy 

Na II wojewódzkie forum na rzecz do
skonalenia jakości w szkołach kształcących 
w :zawodach rolniczych prajechało na Blich 
w czwartek 2 lutego 74 przedstawicieli (dy
rektorów i nauczycieli) z 16 szkół rolniczych 
z terenu całego województwa łódzkiego min. 
z nie tak dalekich Bratoszewic, Piątku, ale 
także z Ostrowa koło Łasku, Piotrkowa 

Oprócz tego rozmawiano o przygotowa
niu ucznia do eg:zaminu zewnętrznego, do 
pracy w gospodarstwie rolniczym, mówio
no o nowych normach dotyczących rn.in. 
nawozów. (tb) 

W alne zebranie sprawozdawcze łowic
kiego kola Polskiego Związku Węd
karskiego zorganizowane zostanie 

15 lutego w budynku Ochotniczej Straży Po
iamej wŁowiczu. Koło JiczybliskolOOOczłon
ków, dlatego zebranie zorganizowane z.osta
nie w dwóch turach-o godzinie 16.30 i 17.00. 

Będzie ono miało charakter sprawozdaw
czy, gdyż zebrania wyborcze organizowane 
są około co cztery lata. Członkowie koła -
najczęściej spośród prawie tysiąca, przy
chodzi na takie zebrania około 1 OO osób, 
dowiedzieć się podczas niego będą mogli 

szczegółów na temat finansów - ile pienię
dzy uzyskano ze składek członków, na co te 
pieniądze zostały przeznaczone, ile ryb i :za 
jaką sumę wpuszczono w ciągu roku do 
poszczególnych akwenów. Wędkarze do
wiedzą się też gdzie mogą wędkować i na 
jakich warunkach (osoby należące do koła 
w Łowiczu, które wchodzi w skład okręgu 
skierniewickiego, mają prawo wędkować 
w 14 województwach i umowa ta obowią
zuje do 2009 roku). 

Obok sprawozdania zarządu członkowie 
koła wysłuchają sprawozdania z prac komi-

sji rewizyjnej. W programie winno się zna
leźć także sprawozdanie z działalności sądu 
koleżeńskiego, jednak w tym roku żadnych 
wykroczeń w łowickim kole nie zanotowa
no. 

- 'Zdecydowanie więcej osób powinno 
uczestniczyć w tych spotkaniach, bo są one 
okazją zdobycia wielu informacji. Nie trzeba 
byłoby później dopytywać kolegów. dyskut~ 
wać nadwo<JLijeśli chciałoby się poświęcić 

trochę czasu i przyjść na zebranie - mówi 
prezes łowickiego koła Włodzimierz Kasz
talski. (wcz) 

Lutowe szkolenia dla rolników 
Na drugą połowę lutego łowicki 

Ośrodek Doradztwa Rolniczego przy
gotował dla rolników kilka szkoleń. 

W piątek, 10 lutego o godzinie 11 
w GOK w Kiernozi oraz w środę, 
15 lutego o godzinie IOwGOKNi(}

borowie i o godz. 13.30wszkolewSkaratkach 
o żywieniu krów mlecznych w okresie zimo
wym mówił będzie dr Jacek Kozłowski. 
17 lutego o godzinie 11 w GOK w Chą&rie 

o wpływie żywienia krów na ich roz1Ód po
wie Anna Kostn.ębska. Ten sarn temat poru
sii:my zostanie na szkoleniu 27 lutego o godzi
nie 1130 w szkole w Skaratkach 21 lutego 
o godz. 11 w Złakowie Borowym w gospo
darstwie Mariana Worlrowskiego ocltęlziesię 
szkolenie na temat oowocz.esnych metod spo
midzaniai podawania pasz. 27 JutegowGOK 
w Kocierzewie o godz. l O programyrołnośro
dowiskowe i Kodeks Dobrtj Praktyki Rolni
czej przybliży Helena Kołodziejska. (eb) 

W związku z § 7, ust. 1 i 2 Regulaminu 

Przyznawania Medalu 
„ZA ZASŁUGI DLA ZIEMI ŁOWICKIEJ" 
uprzejmie proszę wszystkich zainteresowanych o składanie 

stosownych wniosków w terminie do końca miesiąca lutego b~r. 
• Pragnę przypomnieć, że zgodnie z § 6 Regulaminu wnioski o przyznanie Medalu wnoszone są 
bezpośrednio do Kapituły Medalu. 

• z ·wnioskiem mogą występować osoby prawne, organy jednostek samorządu terytorialnego, 
organizacje społeczne, polityczne i samorządowe. 

• Wydziały Starostwa oraz samorządowe powiatowe jednostki organizacyjne składają wnioski 
do Zarządu Powiatu Łowickiego. 

•Wszystkie niezbędne informacje w sprawie Medalu, w tym tekst Regulaminu, kryteria przyznawania 
Medalu oraz druk wniosku do pobrania zamieszczone są na stronie internetowej Powiatu Łowickiego 
- www.powiat.łowicz.pl 

• Wnioski składać należy u Sekretarza Powiatu Łowickiego 
- pok. 23 w Starostwie Powiatowym w Łowiczu, 

Syndyk masy upadłości PPU WIRBUD spółka z o.o. 
z siedzibą w Osmolinie 

OGŁASZA SPRZEDAŻ 
z wolnej ręki nw. ruchomości: 

• środki transportu • narzędzia i przyrządy 
(w szczególności stolarskie) • farby • lakiery 

• bejce • kleje • wyroby różne 

FIRMA PROWADZI USŁUGI: 
\'lfozbiórlowe budVnlów 
4oparlo-tadowarlą 

ul. Stanisławskiego 30, tel. (046) 830-00-91. 

R·260 

URZĄD GMINY BIELAWY 
ogłasza, 

że w dniach od 13 lutego 2006 roku 
do 6 marca 2006 roku 

Przewodniczący Kapituły 

Cezary Dzierżek 
Starosta Łowicki 

• materiały i wyroby różne w szczególności 
stolarskie (drzwi, tarcice, okleiny, 
płyty, blaty, zawiasy, tarcze ścierne, 

wyroby metalowe i inne), 
• maszyny i urządzenia stolarskie 

• maszyny i urządzenia sprężarkowni i kotłowni, 
• wyposażenie warsztatowo-socjalne 

• sprzęt biurowy i komputerowy. 
./ Wystawione na sprzedaż ruchomości można oglądać 

i nabyć w siedzibie spółki w Osmolinie 
w godz. 11.00-15.00 (tel. 024 277-62-44, 277-63-90). ~ 

Tel. 0667-728-283 R·21 

AU1!n!!1.,!! 
poleca: AUTO NAPRAWA ~ 
inż. mech. MAREK STREMBSKI f" 
99-400 Łowicz, ul. Browarna 12 · 
Tel. (046) 830-30-55, 837-41-57 (dom), 0509-555-369 

w Urzędzie Gminy w Bielawach 
.zostanie podany do publicznej wiadomości 

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI 
PRZEZNACZONYCH 

DO ODDANIA W NAJEM 
poloionych w obrębie wsi Borów 
Szczegółowe informacje dotyczące wykazu 
można uzyskać w Urzędzie Gminy Bielawy pok. 11, 
tel. (046) 83,8-26-95 w godzinach pracy Urzędu. ~ 

Gminna Spółdzielnia 
„Samopomoc Chłopska" w Bielawach 

• 
WYDZIERZAWI: 

• pomieszczenia sklepowe ~ 
• pomieszczenia magazynowe ~ 

Informacja w biurze Spółdzielni lub tet:-046' 838 2611 
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Dąbkowice Dolne 

Stół do ping-ponga 
z „kapslowego" 

1.500 złotych otrzymała Szkoła Podsta
wowa w Dąbkowicach Domych z gminne
go funduszu zapobiegania alkoholizmowi, 
tworzonego z opłat za pozwolenia na sprze
daż alkoholu w sklepach na terenie gminy, 
na zakup stołu do ping7ponga oraz doposa
żenia magazynku sportowego sali gimna
stycznej. Pieniądze na sprzęt sportowy 
mogły pochodzić z tego funduszu między 
innymi dlatego, że będzie on wykorzysty
wany również popołudniami i przez star
szą młodzież, wchodzącą w wiek zaintere
sowań alkoholowych - nie tylko przez dzie
ci z podstawówki. Podobnie wykorzysty
wany będzie sprzęt sportowy (piłki, siatki 
itp.) dokupione do szkoły z ,,kapslowego". 
- Dyrektor szkoły w Dąbkowicach złożył do 
naszej komisji srosowny wniosek, uzasadnił 
go i uznaliśmy, że należy przeznaczyć na ten 
cel pieniądze - powiedział nam przewodni
czący Gminnej Komisji Zapobiegąnia Al
koholizmowi, radny gminy Łowicz z Ziel
kowic Maciej Malangiewicz. (mak) 

SP Dzierzgówek 

Dach iui założyli 

T rwają obecnie prace wykończeniowe 
na dachu Szkoły Podstawowej 
w Dzierzgówku. Dach został nadbu

dowany, założony ze spadem na dwie stro
ny i pokryty blachą. Budynek miał dach 
o konstrukcji płaskiej, na któiym zatrzymy
wała si~ woda, często więc przetjekał. 

Prace wykonuje Przedsiębiorstwo Pro
dukcyjno-Usługowe ,,HEGOR" z Sochacze
wa. Koszt inwestycji - 853.424,52 złotych 
brutto. Koszt ten dotyczy jednak całej in
westycji, a drugąjej częściąjest rozbudowa 
szkoły. Kiedy skończą się roboty na dachu, 
nastąpi rozbudowa zaplecza kuchennego 
oraz rozbudowa części dydaktycznrj. Szkoła 
zyska między innymi o wiele wi~kszą świe
tlicę, na której w razie potrzeby prowadzić 
można będzie nawet zajęcia wf (wcz) 
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GRANDE, PUNTO • STRZAt W 10. 
- Dynamiczny, przestronny, żo

nie bardzo się podoba stylizacja, 
przede wszystkim kolorystyka, 
dopasowanie dodatków. Ogólnie 
bardzo się podoba - powiedział 

nam Grzegorz Ziemecki, zaraz po 
zakończonej jeździe próbnej no
wym modelem Fiata Grande Pun
to, w czasie promocji samochodu 
na łowickim Polmoblichu w minio
ną niedzielę 5 lutego. 

Promocja samochodu trwała od środy 
I lutego do niedzieli 5 lutego. Salon na 

Polmoblichu odwiedziło kilkaset osób, du
żych tłumów nie było, ludzie przyjeżdżali 
falami. Wicedyrektor Dariusz Doroba po
wiedział nam, że w czasie dni otwartych 
cztery osoby zdecydowały się na zakup 
auta, a kilkacfziesiąt odbyło jazdy próbne, 
wśród nich widzi sporo takich, które wrócą 
do salonu, by się zastanowić nad zakupem. 
- Do Grande projektanci podeszli z sercem, 
trafiajqp w gusta klientów- ocenia. 

Nowe Punto jest największym autem 
w swojej klasie samochodów kompakto
wych, klasy B. Jego długość wynosi 
403 cm, szerokość 168 cm, wysokość 
149 cm, rozstaw osi 251 cm Poprz.edni mo
del Punto był dużo krótszy, miał 376 cm, 
stąd ogólne wrażenie, że Grande jest dużo 
większy (stąd nazwa: Grande znaczy 
„duży'). Ze względu na kształt natłoczeń 
w karoserii ma bardziej sportowy, dynamicz
ny charakter. O jego urodę zadbało studio 
Italdesign-Giugiaro, we wspó!pracy·z Cen
tro Stile Fiat. Patrząc na niego od przodu 
można mieć wrażenie, że patrzymy na ład
niejszą wersję Fiata Croma, z tyłu jednak 
światła znajdujące .się wysoko po bokach 
tylnej szyby nie pozostawiają wątpliwości, 
że patrzymy na Punto. Właściwie tylko to 
zostało ze starszych modeli. Grande Punto 
jak powiedział Dariusz Doroba, ma trafić 
przede wszystkim do klientów młodych. 
Ci, którzy zaczynają właśnie pracę i zdecy
dują się na jego zakup mogą skorzystać 
z propozycji Fiat Bank, który przygotował 
z myślą o nich nową ofertę kredytową. 

Może się uda? - Mariusz Tomaszewski i Dorota Kosiorek z Łowicza, podobnie jak kilkaset innych osób także 
wypełnili kupon konkursowy. Zwycięzca stanie się właścicielem nowego Grande Punto. 

O pinieonowymprodukcieFiatasąbar- maże uśmiechnie się do nas szczęście -po
dzo pozytywne, przekonaliśmy się wiedziała nam Justyna Zagawa z Łowicza, 

o tym w czasie rozmów przeprowadzo- która przyjechała na Pobnoblich z mężem 
nych z gośćmi salonu. Monika Markowska Fiatem 126p. W ubiegłym roku, zwycięzcą 
z Rząśna i)owiedziała, że bardzo podoba się w ogólnokrajowym konkursie dotyczącym 
jtj wnętrze samochodu, przestronność oraz Fiata Pandy, zostali przecież mieszkańcy 
kolorystyczne dopracowane drobnych ele- Łowicza, o czym pisaliśmy. Może i tym 
mentów, co sprawia, że w jego środku przy- razem do kogoś z nas uśmiechnie się szczę
jemnie się siedzi. Towarzyszący jej Marcin ście? 
Szczepaniak z Łowicza był pod wrażeniem Nowe 'Punto, choć dopiero co pojawiło 
skoku, który Fiat dokonał nowym mode- się w Polsce, już staje się przebojem. Ma na 
Iem Punto. to wpływ cena: trzydrzwiowa, podstawo-

Mariusz Tomaszewski z Lowicza powie- wa wersja Grande Punto 1,2 8v 65 KM 
dział, że jeździ od kilku lat Pandą i jeszcze Fresh, kosztuje 36.700 zł, natomiast ten sam 
niemiałzniąprobłemów,gdybymiałzmie- samochód, ale pięciodrzwiowy, jest 
niać samochód, poważnie by się zastana- o 1.500 złotych droższy. Wszystkich 
wiał nad wyborem nowego Fiata, bo ten bar- · wersji jest osiem. Są to samochody o zróż
dzo mu się podoba -Dola:mywałbym W,rbo- nicowanej pojemności i mocy silnika. Naj
ru pomiędzy Grande Punto a Toyotą Yam, większą wśród benzynowych jest Dy
bo to po<:Wbne samochody. ale nie wiem na namic 1,4 16v 95 KM. Uwagę klientów 
co bym się zdecydował, jestem pozytywnie na Połmoblichu zwracały jednak samo
zaskoczony tym samochodem. Większość chody z silnikiem na ropę typu Mułtijet, 
osób wypełniała kupony konkursu, w któ- a szczególnie ich oszczędne spaianie. Jak 
rym można wygrać promowane auto, powiedział nam wicedyrektor Dariusz 
w salonie było widać też i takie osoby, które Doroba, spalanie na 1 OO km wynosi 
przyszły właściwie tylko po to. -R.aczej nie w nich w jeździe pozamiejskiej około 
kupię tego samochodu, nie stać mnie, ale 4 litrów ropy, w jeździe miejskiej około 

. Szkoła na Bratkowicach 

6 litrów, a w mieszanej 4,5 (dla silników 
o pojemności 1,3). Dopiero potem goście 
dni otwartych dopytywali się o inne zalety 
nowego Fiata. Tych zalet nie brakuje. 
Już w podstawowej wersji posiąda on m.in. 
ABS i EBD (elektroniczne sterowanie roz
działem siły hamowania), dwie poduszki po
wietrzne, elektrycznie sterowane lusterka, 
elektrycznie sterowane szyby przednie 
z funkcją domykania po wyłączeniu silnika, 
centralny zamek, wspomaganie kierownicy 
Dual Drive. To naprawdę dużo, jak na mo
del podstawowy i cenę, którą ustalił kon
cern. Nic dziwnego, że na zachodzie zdo
był on maksymalne oceny np. w testach 
bezpieczeństwa - powie&iał nam Doro
ba Klient ma do wyboru aż 13 kolorów 
karoserii, może oprócz tego samodzielnie 
skomponować kolorystykę wykończenia 
wnętrza samochodu, np. tapicerki. 

F iat Punto w swej pierwszej wersji 
sprzed kilkunastu lat był wielkim suk

cesem, sprzedano go ponad 3 miliony eg
zemplarzy, następca też był uclaD.y. Grande 
Punto ma szansę dodać nowy tytuł do chwa
ły koncernu. 

(tb) 

Specialistyczny sprzęt dla logopedy 
Na balu klas trzecich w Gimnazjum nr 2 dziewczęta zachwycały elegancją. 
Na zdjęciu na chwilę przed wręczeniem kwiatów nauczycie/om. 

Nowoczesne wyposażenie do 
pracy z dziećmi i młodzieżą niepeł
nosprawną otrzymał zespół szkół 
z osiedla Bratkowice, który two
rzą Szkoła Podstawowa nr 7 i Gim
nazjum nr4. 

pedycmy wyposażony w podstawowy 
sprzęt, który został zakupiony za pienią
dze Państwowego Funduszu Rehabilitacji 
Osób Niepełnosprawnych w ramach pro
gramu ,,Domino". -Logopedo ma dużo pra
cy. "bo wiele dzieci ma wady wymowy i trzeba 
dużo z nimi pracować, aby nie spotkał ich 
ciąg niepowodzeń-z mówieniem, potem czy
taniem i pisaniem - mówi dyrektor Maria 
Wojtylak dodając, że nowoczesny sprzęt 
bardzo ją cieszy. Będzie można z niego kO:. 

rzystać prawdopodobnie dopiero w kwiet
nitL Do tego czasu do szkoły przywiezione 
zostanie całe oprzyrządowanie, którego 
pierwsza część przywieziona została pod 
koniec ferii. Po d00arczeniu całego zesta
wu, zostanie on zamontowany. Ważnym 
elementem programu jest też przeszkolenie 
logopedy, który będzie z urządzeń korzy
stał w Instytucie Fizjologii i Patologii Słu- . 
9hu. 

Gimnazjum nr 2 

Bal na pirąckim - iaglowcu S zkoła zgłoszona została do programu 
zaopatrywania placówek specjalnych 

nie inne, ciekawe układy choreograficzne i integracyjnych w specjalistyczny sprzęt, 
poloneza. W tym względzie młodzież była realizowany w ramach Europejskiego Fun
przygotowywana przez nauczycielkę wy- duszuSpołecznego i Ogólnopolskiego Fun
chowania fizycznego Anetę Walkiewicz. duszu Edukacji Komputerowej, poprzez 
Zwracał uwagę wystrój sali gimnastycznej, skierniewicką delegaturę Kuratorium Oświa
dwienauczycielki Agnieszka Tomaszkiewicz ty. W skład tego sprzętu wchodzą między 

97 uczniów z pięciu klas trzecich 
Gimnazjum nr 2 zatańczyło w mi
nioną sobotę 4 lutego uroczyste
go poloneza rozpoczynającego 
bal, który jest zapowiedzią ich po
żegnania ze szkołą. 

Przygotowuiq się do matury w bibliotece 

(mwk) 

uczącafizykiorazAgnieszkaMrowiecu~- innymi: multimedialny zestaw komputero- M ateriał~w .do przygot~wania pre- zentowaniaswoichwiadomościnaegz.ami-w balu nie wzięli jednak udziału wszy- ca chemii zadbały wspólnie z młodzieżą, by wy, komplet programów do terapii mowy zentaCJI z· Języka polsk1ego na ust- nie. Widać, że zależy im na poznaniu wszyst-
scy uczniowie ostatnich klas szko- sala przypominała swym wyglądem pokład i języka, komplet programów do diagnozy ną maturę z tego przedmiotu od kil- kich szczegółów - mówi dyrektor biblioteki 

ły, bo jest ich w sumie I 15. Bal w Gimna- pirackiego żaglowca. zaburzeń słuchu, wzroku, mowy, komplet ku 1ygodni poszukują uczniowie w Miej- Magdalena Pakulska W bibliotece szukają' 
zjum nr 2 został przygotowany bardzo sta- Po odtańczonym polonezie rozpoczęła programów wyrównawczych, rozwijają- skiej Bibliotece Publicznej w Łowiczu. -Za- źródeł podstawowych do napisania pracy. 
rannie. Młodzież tańczyła w trzech grupach się zabawa taneczna przerywana, gorącymi · cych mowę i język. obse1Wowaliśmy wyraźnie wzmożony ruch Są to najczęściej książki, ale także materiały 
{~~~ d~ t~,g~ ni_ewie~ ro~ą7JW11 „posiłkfmi, Brzy ~ zastawionym sto~. S~oła na 13nilf~wicac? zatrudnia logo- w pąr?vynar;iu do u/;Jjegfęgo r?ku• Młodzież ~'~ ~ ~~.o~i·SJPilf~, ~Fi w In-

• sllli~Gzaej),•pręie,nt\\)119 ~~r-·:,-;1-'.":i. 1 1 ~, , ' 1 "''~ \~~,'.l. " ".".~"~:(th). pedęJ'!Bpełń~etf:t~g&~aJ:iił_gap,metj('g~ -,pr~~'</Ps.frrwtµfłfJl<!fflY.eJfop'X,~l!.rft" ,_ ~ęmee1e1 ~ 1-"v 19~; 1·rJl, .~\l 't .. ,1-„11 . " (e.b) „ ____ ---------.--.------=·.-. -- ---~ „_ ....... -~~~ ... -- ~.--...... - - - - - ---·· 4..:.-..-119. ~ .,- .., -~ •. .• - --..-.---..-.~""" L,.:1.,~.._. ............ ____ ........ _ .... Mir....;._.,..~ 
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Trójkąt 

bermudzki 
ICIZYSZ10fłE'.... MllCIJIS I ~ ' 

SPOZA 
KADRU · 

Czyli bezdomność na własne życzenie, między ŁowiCZf!m a Krakoł!'em 

Telewizja Polska, której jestem 
jednym z wysłanników na zimo
we igrzyska olimpijskie do Tury-' 

nu, zaprosiła dla wsparcia komentato
rów niektórych wybitnych znawców 
przedmiotu. W ekipie znaleźli się mię
dzy innymi dwaj narciarscy eksperci: 
były trener skoczków, Apoloniusz Taj
ner i były trener znakomitych przed laty 
alpejek, sióstr Tlałkówien, Andrzej Ko
zak. Dla obu komentowanie w telewizji 
to nie pierwszyzna i obaj z~akomicie 
sobie z tym radzą. Kilka dni temu Tajner 
z Wisły i Kozak z Zakopanego stanęli 
do boju o prezesurę w Polskim Związ
ku Narciarskim. Ta rywalizacja postrze
gana była także - jak zwykle podczas 
narciarskich areopagów - jako trwają
ca od lat walka Zakopanego z Beskida
mi. Na poprzednich wyborczych zjaz

. dach zwyciężał kandydat kompromiso
wy, Paweł Włodarczy1< z Krakowa. 
Czym się jednak prezesowanie Włodar
czyka skończyło - wiemy doskonale. 
Inna sprawa, że były prezes, którego 
działalność w PZN-ie ciągle pilnie bada 
prokuratura, miał na tyle odwagi, wręcz 
bezczelności, że .załatwił" sobie man
dat delegata z Rzeszowszczyzny, 
twierdząc, że cała afera została wy
ssana z palca, a on jest Bogu ducha 
winny. Ale jakoś nie znalazł specjalnie 
posłuchu zarówno wśród delegatów, 
jak wśród mediów. Zakopiańczycy 
chcieli się posłużyć fortelem i do fotela 
prezesa zgłosili wszystkich swoich, 
ponad dwudziestu, delegatów. ale osta
tecznie do finałowej rozgrywki stanęli 
Tajner i Kozak. Wygrał Tajner zbierając 
dokładnie dwa razy więcej głosów od 
rywala (38 do 19). Obaj przed wybo
rami mówili niewiele, przynajmniej 
w obecności mediów. Chętnie natomiast 
do kamer i mikrofonów wypowiadał się 
inny były trener - Edward Budny. 

P olska poznała Budnego pod ko
niec lat siedemdziesiątych, gdy 
na trasach biegowych objawił 

się wielki talent Józefa Łuszczka. Ale 
też na tym skończyły się trenerskie 

osiągnięcia Budnego. Znawcy przed
miotu mówili wówczas, że w zdobyciu 
przez Łuszczka mistrzostwa świata 
pomogła mu ... poważna kontuzja. 

D owcip polegał na tym, że praw
dopodobnie i koń by nie wytrzy
mał takiej pracy, jaką fundował 

mu trener mający świadomość, iż ma do 
czynienia z prawdziwym brylantem. Ale 
trafiła się kontuzja, dłuższa przerwa 
w treningach i wkrótce potem złoto na 
mistrzostwach świata. Łuszczek w dwa 
lata po zdobyciu w Lahti mistrzostwa 
świata startował na igrzyskach olimpij
skich w Lake Placid i choć utrzymywał 
się jeszcze w światowej czołówce, 
medalu nie zdobył. Wielka szkoda, bo 
pod koniec lat dziewięćdziesiątych 
wprowadzono sportowe emerytury, ale 
tylko dla medalistów olimpijsk'ich. 
A Łuszczek od lat często pozostaje bez 
środków do życia. Inna sprawa, że zbyt 
łatwo topi swoje smutki w szklaneczce 
z gor:Za!ą. Polska szybko zapomniała też 
o Budnym, który zajął się handlem. Ale 
były trener, gdy tylko nadarzy się oka
zja, robi wiele, by o sobie przypomnieć. 
Szkoda tylko, że w tym .przypominaniu" 
za często się zapomina. Opierając się 
na wiadomościach wyssanych z jakie
goś góralskiego palca rzuca oskarżenia 
pod adresem innych. 

O statnio upodobał sobie Tajnera. 
Myślę, że nieprzypadkowo. 
Rozdzielał więc Budny przed 

narciarskim konklawe swoje rewelacje 
na prawo i lewo żądnym sensacji dzien
nikarzom z tabloidów z wyraźnym żalem, 
że to nie on znalazł się w tym czasie 
i miejscu, w którym akurat rozdawali pie
niądze. Widok zgorzkniałego emeryta 
zgłaszającego publicznie swoje preten
sje nie może być budujący i całe szczę
ście, że nikt w TVP nie wpadł na po
mysł, by zabrać Budnego jako eksperta 
od biegów. Mielibyśmy wtedy w ekipie 
prawdziwy trenerski trójkąt bermudzki. 
A tak przynajmniej jest nadzieja, że bę
dzie w miarę spokojnie. I dobrze, że jest 
już po wyborach. 

Bezdomny Artur D. nie ma szans 
na przydział mieszkania komunal
nego w Łowiczu; a jego skargę 
w tej sprawie, kierowaną m.in. do 
Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, 
Rada Miejska na sesji 26 stycznia 
uznam za bezzasadną. 

R adni jednogłośnie głosując za jej ockla
leniem wzięli pod uwagę to, że zwią

zek zainteresowanego z Łowiczem pole
ga jedynie na tym, że tutaj się urodził. Ma 
on też meldunek w Łowiczu, ale miasto 
wszczęło procedurę wymeldowania go, 
bowiem lokal, w którym był zameldowa
ny, już nie istnieje. Znajdował się on 
w gospodarczym budynku kolejowym. 

Artur D. od 1971 roku, czyli urodze
nia, zameldowany jest w Łowiczu, naj
pierw przy ul. Warszawskiej 7, od 1975 
roku przy ul. Dworcowej 6. Lokal, w ja
kim ma meldunek, należał do PKP. Za
mieszkała w nim samowolnie jego matka 
i - zgodnie z istniejącą wówczas możli
wością prawną meldowania bez ~gody 
właściciela - zameldowała w nim swojego 
syna. Po jej śmierci w- 1990 roku lokal 
został opróżniony ze wszystkiego przez 
rodzinę zmarłej i przekazany właścicie
lowi. Artur D. nie brał w tym udziału, 
ponieważ przebywał w zakładzie karnym. 

O przydział mieszkania komunalnego 
po raz pierwszy starał się na po

czątku 1993 roku. Sprawa długo niemo
gła być rozpatrzona, ponieważ zaintere
sowany nie dostarczał potrzebnych do 
tego dokumentów. Mimo _to w 1995 IVku 
umieszczony został na liście osób, które 
otrzymują przydział i figurował na niej 
do 2002 roku. Przez wiele łat nie było 
możliwości wskazania mu lokalu, bo prze
bywał w różnych zakładach karnych na 

terenie kraju i nie było z nim kontaktu. 
Wychodz.ąc na wolność nie przyjeżdżał 
do Łowicza, lecz prawdopodobnie prze
bywał w Krakowie, bo stamtąd najczę
ściej przysyłał korespondencję' do łowic
kiego ratusza. Urzędnicy z Łowicza nie 
znali jego sytuacji rodzinnej, a to m.in. 
jest potrzebne do ustalenia powierzchni 
lokalu, jaka jest zainteresowanemu po
trzebna. Najpierw twierdził, że ma żonę 
i jedno dziecko, w 2001 roku będąc oso
biście w Wydziale Spraw Lokalowych 
w Łowiczu złożył pismo, które określa
ło, że oczekuje co najmniej 2-pokojowe
go mieszkania, ponieważ żyje z konkubi
ną, która posiada troje dzieci. Z kseroko
pii dowÓdu osobistego tej kobiety wyni
kało, że jest ona matką dzieci w wieku 3, 
6 i 7 lat, a z ostatniego miejsca wymeldo
wana była w 1999 roku. 

W obec konieczności potwierdzania 
tych faktów urzędnicy łowiccy 

kontaktowali się z Wydziałem Spraw Ad
ministracyjnych Urzędu Miasta Krako
wa. Okazało się, że konkubina Artura D. 
jest pozbawiona praw rodzicielskich, a 
dzieci przebywająjuż w rodzinach adop
pyjnych. Nie widząc potrzeby przydzie
lania większego mieszkania, D. zapropo
nowano izbę o powierzchni 11 m2 przy 
Nowym Rynku w Łowiczu. Naczelnik 
Wydziału Spraw Lokalowych usiłował 
się skontaktować z Arturem D. dzwo
niąc na podany przez niego numer kra
kowskiego telefonu stacjonarnego i ko
mórkowego jego siostry. Wielokrotne 
próby nawiązania kontaktu kończyły się 
niepowodzeniem. W listopadzie 2001 
roku udało się z nim skontaktować i przed
stawiono mu propozycję ratusza. Obie
cywał przyjechać do Łowicza, aby obej
rzeć mieszkanie. Nie przyjechał, więc 
przydzielono je innej osobie. W skardze, 

jaką składał później do Samorządowego 
Kolegium Odwoławczego pisał, że miesz
kanie mu nie odpowiadało, bo nie było 
w nim biei.ącej wody. 

W 2002 roku Komisja Mieszkanio
wa i Socjalna wystąpiła do zarzą

du miasta o wykreślenie Artura D. z listy 
oczekujących na mieszkanie, do czego 
zarząd przychyW się. Powodem był brak 
możliwości kontaktu z Arturem D. 
w dłuższych odstępach czasu, podawa
nie przez niego nieprawdy o jego sytuacji 
rodzinnej i brak jego związku z Łowiczem 
Od decyzji tej zaili.teresOwany odwoływał 
się do Kolegiwn Odwoławczego, jednak de
cyzja ta nie została zmieniona. 

Radni przed głosowaniem pytali jedy
nie, czy sprawa Artura D. nie powinna „ 
być wcześniej załatwiona, czy nie powi
nien być już dawno wymeldowany. Oka
zuje się, że na przełomie 1999 i 2000 roku 
burmistrz podjął decyzję o wymeldowa
niu, ale została ona uchylona decyzją Sa
morządowego Kolegium Odwoławczego. 
Teraz procedurę wymeldowania wszczę
to ponownie. 

Tymczasem Artur D. pisze skargi do 
różnych adresatów, np. do wojewo

dy, Super Expressu, do riaszej redakcji. 
W liście, jakie otrzymaliśmy w grudniu 
2005 roku podkreślał, że zaproponowa
no mu tylko jedno mieszkanie przed skre
śleniem z listy a nie trzy, do czego ma 
prawo. Alina Guszlewicz, naczelnik Wy
działu Spraw Lokalowych wyjaśnia, że 
przyczyną skreślenia go był całokształt 
trudnej współpracy między nia a Urzę
dem Miejskim. Istotne jest jednak to, że 
możliwość skreślenia z listy dopiero po 
trzeciej odmowie przyjęcia lokalu obo
wiązuje dopiero od 2005 roku, a Artur D. 
skreślony został z listy wcześniej. 

(mwk) 
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ZATRUDNIMY 
DOBADC~ KLIENTA 

W BRANŻV ROLNICZEJ 
I ROLNICZO-TECZNICZNEJ 

LICEUM 
Ogólnokształcące 

dla młodzieży i dorosłych 
../ wieczorowe ../ zaoczne 

Wymagania: 
• wykształcenie. min. średnie • znajomość branży 
• komunikatywność i samodzielność 
• Mile widziane doświadczenie zawodowe 
Gwarantujemy: 
„ umowę o pracę • niezbędne szkolenia 
• dobre zarobki 

CV na adres: „AGROFARM" sp.j. 
99-400 Łowicz, ul. Małszyce 9 

tel. 046-837-37-53, 046-837-94-54 
e-mail: agrofarm@op.pl 

Łyszkowice, ul. Księstwa Łowickiego 11 
Tel. (CJ-46) 838-87-18 

Budynek Szkoły Podstawowej ~ 

·IWONA OLEJNIK 
specjalista pediatra 

PIOTR OLEJNIK 
specjalista chorób wewnętrznych 

USG EKG 

,-,,.... GOTÓWKA EKSPRESOWO GŁOWNO, UL. KILIŃSKIEGO 25 
(RÓG PIĄTKOWSKIEJ) 

( 9 ' KREDYTY• konsolidacyjny W -na spłatę innycfl zobowiązań 
- na dowolny cel 

•gotówkowy 

~~~~y~~~~T~ UBEZPIECZENIA : ~~~bu~!~acyjne 
INTERPROGRES Plac Przyrynek 10, tel. (0-46) 837-87-81, czynne: pon.·pt. w godz. 9°0-11°0 

DO WYNAJĘCIA 
MAGAZYN 

900 m2 w Sochaczewie 
w dobrym punkcie miasta, koriYstne warunki 

~ Tel. 503·95·88·50 „R-12s 

Sprzedaż miodu 
z własnej Pasieki 

JERZY GARCZARCZYK 
Łowicz, os. Dąbrowskieg_o 1012, tel. (046) 837-50-58 

ul. Kaliska 73, tel. (046)-837-89-09 • 'R-206 

PROMOCJA: 
NAWOZY 

Zapewniamy transport HDS 
• ceramika budowlana • cement • wapno 

• mateńały hydrauliczne • piece c.o. 
• farby • gipsy • kleje • węgiel • nawozy 

BIURO I MAGAZYN: Stryków, ul. Rolnicza 6A 
tel. (042) 719·93·63, fax (042) 719-93-64 

NOWO OTWARTY MAGAZYN: Głowno, ul. Kolejowa 5 
tel. (042) 719-49·60, (042) 719-49-89 ~ 

www:Wima1C.co111.pl biuFO@wimax.com.pf "' 

TEL. 042 7-107-400 R·17 

KrYst;naD1Jiiboro&~ik 
Przyjmuje w godz. 10°~-1200, 1600-1800 

• Badanie profilaktyczne, okresowe i wstępne 
pracowników, uczniów, studentów 

•Badania kierowców, EKG 
Łowicz ul. Turystyczna 4, 

tel. 0-603-709-329, 837-68-79 ~ 

LEKARZ INTERNISTA 
Roman Wasilewski 

GŁOWNO, ul. Kopernika bi. 11 m. 20 
tel. (042) 719-49-09, 0502-758-980 

WIZYTY DOMOWE 
~ planow~ - soboty w godz. 11.00-19.00 "' • PIL"Nlt:JSZ'E PO"UZ~OOl'tJE:NltJ TE~E1"C'Nl'CZNYM 
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ŁOWICZ, ul. KURKOWA 3 
tel. (046) 830-21-57 

pn.-pt. 8-19, sobota 8-14 

PRf/UlllT/1111 ŁOWICZ, os. KOSTKA 1 
tel. (046) 837-51-32 

pn.-pt. 8-19, sobota 8-14 

p kład cen leków u NAS: 

Nazwa leku 
cena u NAS Nazwa leku 

cena u NAS Nazwa leku zwykła zwykła 

Acard 60 szt. 6,80 5,50 Ceny leków wydawanych na podstawie Betaloc ZOK 1 OO 
Amol 100ml 16,20 13,80 
Apap x 12 szt. 4,87 3,85 

recepty lekarskiej: Beta serc 8 mg 1 OO szt. 
Accupro 10 26,64 19,94 Bisocard 5 

Aspargin 6,40 .... 4,90 Accupro 20 27,54 21,47 Bisopromerk 5 
Capivit A+E forte 7,50 5,85 Accupro 5 23,97 18,60 Cardin 10 
Cholinex 6,70 5,50 Accu-Chec paski 7,56 O,Q1 Cardin 20 
Coffepiryna 1,30 0,90 
Etopiryna 1 O szt 2,50 1,80 

Agapurin 600 15,28 13,00 CarduraXL4 
Amaryl 1 9,64 5,98 Cavinton forte Fastum 19,90 13,70 Amaryl 2 18,70 11,70 Cavinton Ibuprom Max 12 szt. 5,69 4,90 Amaryl 3 28,78 10,55 Concor 5 Modafen 24 szt. 17,70 9,50 Amaryl 4 38,94 27,00 Cwtroloc 20-28 szt. Nurofen forte 12 szt. 5,85 3,95 Amlopin 5 7,32 5,75 Controloc 40 28 szt. Raphacholin 6,20 4,95 Amlozek 10 18,07 12,41 Diaprel MR Sylimarol 350mg i 70mg 7,60 5,85 Amlozek5 12,66 9,62 Diaprel m 89 mg Polopiryna S 5,30 3,50 Apo-doxan 2 12,66 10,74 Duspatalin retard Pyralgina x6 tabl. 4,90 3,19 Apo-doxan 4 14,24 13,00 Effox Long 50 

Ranigast Max . 5,70 3,50 Atossa wszystkie 3,20 0,01 Effoxlong 75 
Prostamol Uno 43,00 31,50 Betaloc zok 50 22,50 19,95 Essentiale forte 

N.z.o.z. 
PAMART 
Poradnia iloinatologiczna 

Łowicz ul. 3 Maja 2/11 
Tel. {G-46) 837-44-12 

Leczenie stomatologiczne pacjentów 
w ramach ubezpieczenia w NFZ: 
CHIRURGIA STOMATOLOGICZNA 
• usuwanie zębów zatrzymanych, 
złamanych korzeni. 

• resekcje korzeni, usuwanie torbieli zębowych 
• podcinanie wędzidełek u dzieci i dorosłych 
• zabiegi periodontologiczne 
• zamykanie potączeń ustncrzatokowych 
• leczenie urazów twarzoczaszki 
•i inne. 

LECZENIE DZIECI I MLODZIEŻY 
DO 18. ROKU ŻVCIA 
SZKOLNA OPIEKA STOMATOLOGICZNA 
• Specjalny Ośrodek SzkolncrWychowawczy 
• Szkoła Podstawowa nr 4 

LecZ:enie ponad standard 
ubezpieczenia w NFZ: 
• protetyka protezy, mosty porcelanowe 

· • stomatologia kosmetyczna, 
wkłady szklane i porcelanowe 

• mosty adhezyjne 
(bez konieczności szlifowania zębów) 

R-227 

Specjalista 
ginekolog - położnik - cytolog 

IiIJŚMIERCZll( 
liRZfSZTOF 

PRYWATNY GABINET 
GINEKOLOGICZNO-POŁOiNIClY 

PEŁNA DIAGNOSTYKA w tym USG 
oraz leczenie na miejscu 

Łowicz, ul. Ułańska 2 w „Medyku", li piętro 
czynny codziennie godz. 15.00-20.00 

w soboty po uzgodnieniu telefonicznym 
Tel. (046) 837-00-10, tel. kom. 0601-254-571 ~ 

dr Małgorzata Sembrat 
• 0501-524-439 --···-----

1)1lMATOLOGIA 
'Ml1>YCYNA 'lACY 
.ŁOWICZ, OS. GÓRKI, ul. Zagórska 4 
KAŻDY"CZWARTEK WGODZ. 16.00-18.00 
ZAPISY od 16.00 tel. (046) 8,37-1_5-90 

~ . .v.--------------„. -„-J_..,. 

/ 

GABINET SPECJALISTYCZNY 
w którJ'l!l..Pmlm ·a: p;·arska 3 
dr hab. n. med., SPECJALISTA ENDOKRYNOLOG 

Katarzyna Winczrk - co dru~ wtorek 
w godz. 14-16 (zapisy tel. 83 -36-56) 

SPECJALISTA CHORÓB Pt.UC, ALERGOLOG, PEDIATRA 
Boiena Kucińska- czwartki w godz. 11-15.30 

PSYCHIATRA 
Elibieta Bolanowska- środy w godz. 13-16 

SPECJALISTA NEUROLOG (umowa z NFZ) 
Włtold 'f.Wdt -codziennie w godz. 8-10 

(1().12 i 16-17. - ul. Krakowska 4), tel. 0603-099-810 

SPECJALISTA ORTOPEDA - TRAUMATOLOG 
.lmlusz Dubas - czwartki w godz. 16-18 

SPECJALISTA UROLOG 
Andrzej Menduś - poniedziałki w godz. 16-18 

dr n. med., KARDIOLOG, SPECJAUSTA CHORóB WEWNĘTRZNYCH 
Janusz Kajdos - co dr.ut wtorek w godz. 16-18 

(zapisy tel. 7-36-56) 
SPECJALISTA DERMATOLOG 

Zbigniew Wroniecki - poniedziałki w łodz. 15-16, 
piątki w godz. 11-12, 0602-27 728 

dr n. med., SPECJALISTA CHIRURGII OGÓLNEJ I ONKOLOGICZNEJ 
Admn Rogowski-Tylman - piątki w godz. 16-19 

(wtorki w godz. 16-19 w gabinecie przy ul. Długiej 18a) 

Dodatkowe informacje pod nr tel. 837·36·56 ~ 

GABINET NEUROLOGICZNY 
DR NAUK MEDYCZNYCH 

EWA GUZOWSD·BARTNIAI 
specjalista neurolog 

Łowicz, os. Kostka bi 1 (obok apteki) 
tel. 0-602-264-817 

•!•bóle, zawroty głowy 
•!• choroba Parkinsona 
•!• bóle kręgosłupa 
•!•nerwice 
•!• padaczka 
•!• stwardnienie rozsiane, 
•!• wizyty domowe 

CZYNNY: 
środa 

16.00-17.00 

sobota 
11.00-12.00 

R·182 

Dr nauk medycznych 

JOLANTA 
PIETRZAK" 

specjalista laryngolog 
badanie audiometryczne słuchu 

Przyjmuje w soboty: 11 .00-12.00 Łowicz, ul. 3 Maja 6 
15.00-17.00 Łowicz, os. Tkaczew bi. 7/12 
Tel. 837-62-82, 837-84-68, 0-601-84-84-20 'ł>'o 

SPECJALISTA 
CHORÓB SKÓRY 

• • 
PIOTR CZYZ 
przyjmuje w środy 15.30-18.00, 

Łowicz, os. Kostka bi. 1 (obok apteki) 
tel. 0-601-20-60-40 w godz. 12.00-15.00 

cena cena 
zwykła u NAS Nazwa leku zwykła 

- 34,50 29,50 Flixotide dysk • wszystkie 3,20 
76,00 56,00 Foradil 60 szt. 31,55 
9,78 7,20 Gensulin M,N,R 3,20 
9,10 6,60 Gopten2 22,78 

14,17 5,32 lnhibace 2,5 24,32 
20,23 9,60 Kaldyum 1 OO szt. 20,46 
32,53 19,96 Lanzul S 13,78 
23,30 17,50 Lanzul 30 mg x 14 szt. 13,78 
23,70 17,50 Lamitrin wszystkie 
21,00 17,50 Logest 21 szt. 36,50 
37,89 10,82 Madopar wszystkie 3,20 
60,54 18,84 Megace 240 ml 6,40 
23,45 15,70 Memotropl 1200 x 60 szt. 33,50 
15,17 9,10 Mercilon x 21 szt. 21;00 
29,70 24,00 Metazydyna 28,12 
5.~2 3,20 Metocard 50 mg 4,41 
7,86 3,96 Miflonide wszystkie 3,20 

36,30 26,70 MoncrMack depot x 28 12,06 

GABINET 
REHABILITACJI 

mgr rehab. Halina i Michał Sadowscy 
Głowno, ul. Swoboda 23, tel. (042) 719-15-96 

• LASER • MASAż 
• NASTAWIANIE KRĘGOSŁUPA 
sPrzedaż ańYkułów medYCzmrcb 
• materace i poduszki przeciwodleżynowe 
• laski, kule, trójnogi, balkoniki 
• pasy stabilizujące, stomijne, przepuklinowe 
• stabilizatory stawów, temblaki, kołnierze szyjne 
• poduszki i materace gorczycowe, gryczane 
• lecznicze produkty magnetyczne: pasy, poduszki, skarpety 
• skarpety, rajstopy przeciwżylakowe 
• wkładki ortopedyczne do butów SCHOLL 

CZVNNE: pon.-pt. 10-18, sob.10·13 ~ 

Gabinet Lekarski 

WIEStAWBIELECKI 
lekarz chorób wewnętnnych 

tel. O 603 890 697, tel. domowy 837 62 52 
PRZYJMUJE: 
• ZDUNY 46A (biurowiec GS-u) 
środa i sobota 800 -1300 

• ŁOWICZ, Stary Rynek 8 (uzgadniać telefonicznie) 

WllYTY DOMOWE, RECEPTY NA LEKJ • ULGOwE 

DR MED StA. WOMIR 
KACZOR 

specjalista reumatolog~ internista 
PRZYJMUJE: 
pn. 15.00-17.00 
sr. 15.00-17.00 . 
pt. 13.00-15.00 
oraz po uzgodnieniu 
telefonicznym 

Łowicz, Topolowa 30 
tel. (046) 837 ·07-70 
0-506-01-00-05 :: 

DANUTA GRYCZYNSKA 
czwartek 13.00 - 14.30 

Łowicz, ul. Długa 14 
Tel. 0-601-260-660, (046) 837-45-41 ~ 

u NAS Nazwa leku 
cena u NAS zwykła 

0,01 Novynette 21 szt. 26,42_ 23,20 
0,01 Ortanol 20 28 szt. -16,17 14,10 
O,Q1 Oxis4,5 23,68 0,01 

16,59 Oxis9 31,54 0,01 
17,59 Prestarium 4 25,78 18,75 
14,97 Preductal MR 51,37 39,50 
7,74 Quinax 23,30 19,00 
8,72 Ranigast 150 60 szt 8,59 6,46 
0,01 Serevent dysk 21,00 O,Q1 

26,50 TertensifSR 9,91 7,24 
0,01 Topamax wszystkie 3,20 0,01 
0,01 Zafiro n 3,20 . O,Q1 

29,50 Zalasta 5 mg i 10 mg 0,01 
23,20 Zolafren wszystkie 3,20 0,01 
19,95 Przy zakupie powyższych leków wymagana jest 
3,00 recepta z odpowiednią odpłatnością. 
0,01 DROGI KUENCIE U NAS ZAWSZE 
5,51 MSKJE CENYlll 

Krzysztof Ciesielski 
specjalista chirurg 

Stryków, ul. Warszawska 94 
CZYNNE: poniedziałek, śrolla, piątek· 16.00-18.00 
POZOSTAŁE DNI PO UZGODNIENIU TELEFONICZNYM 

tel. (042) 719-88-49, kom. 0607-340-904 

• ZABIEGI CHIRURGICZNE • WIZYTY DOMOWE 
• ESPERAL • OBDUKCJE SĄDOW~ 

• DRUKI L4 • BADANIA SPORTOWCOW 

USG• •tarczycy • sutków• jamy brzusznej • nerek 
• • pęcherza moczowego • prostaty • ciąży 

• narządów rodnych • dziecięcego stawu biodrowego ~ 

UMOWA Z NARODOWYM.FUNDUSZEM ZDROWIA 

Czynna od poniedziałku do piątku od 11.00 do 18.00 
Łowicz, ul. Zduńska 48 (w bramie 5 m) 
tel. gab. 830-31-23, tel. dom. 837-69-66 

tel. kom. 0-608-584-238 

ZATRUDNI~ STOMATOLOCA ~ 

·GABINET LEKARSKI 
lek. med. -

Leszek Sobczyński 
. . . . ·--

SPECJALISTA POŁOZNICIWA 
I GINEKOLOGU 

Głowno, ul. Sikorskiego bi. 27 m 12 
tel. gabinetu: (042) 710-72-67 
tel. domowy: (042) 719-11-67 

PRZYJMUJE: 
pon., śr., pt.: 11-13; 16-18, sob. 11-13 ~ 

PRYWAm GABINET LEKARSKI 
.~ 

BADANIA USG 

JOANNA WALCZAK 
ginekolog-położnik 

ul. Armii Krajowej 38 w Łowiczu 
PRZYJĘCIA: wtorek, czwartek 18.00-20.00 ~ 

lub po telefonicznym uzgodnieniu 0-604-466·537 

Gabinet Lekarski 
lekarz medycyny 

ALEKSANDER JANOWICZ 
Małszyce 16, 99-400 Łowicz, tel. 838-99-70 

{dojazd: autobus nr 3) Przyjmuje: 8.00-10.00i18.00-19.00 
LECZĘ DZIECI, MŁODZIEŻ I DOROSŁYCH 

MAS.AŻ Ll:CZNICZV - GRATIS ~ 
NA BÓLE KRĘGOSŁUPA, NÓG, BÓLE GŁOWY0 
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MSZA, OGNISKO I Pl~KNO 
. , 

Kresy, Kresy .„ 

W!.l.l!iii!IU'fi 

PUSZCZANSKIEJ PRZYRODY- *'H'.ii* 

Piękne, zapierające dech 
w piersiach zimowe krajo
brazy doliny rzeki Rawki oraz 
rzeczek Grabinki i Rokity 
w Puszczy Bolimowskiej, to
warzyszyły w tym roku blisko 
60-osobowej grupie tury
stów, którzy w niedzielę 5 lu
tego przeszli trasę Rajdu 
Szlakiem Powstania Stycz
niowego. Zorganizował go już 
po raz kolejny łowicki oddział 
Polskiego Towarzystwa Tu
rystyczno-Krajoznawczego 
wraz z Klubem Turystyki Ko
larskiej „Szprycha". 

tokarem, zaś druga ruszyła stro
mym brzegiem rzeki Rawki, po
tem Grabinki, a w końcu Rokity 
do Bud Grabskich i stacji kolejo
wej Skierniewice Rawka, skąd 
wrócili do Łowicza. 

15-kilometrowadroga przy ujem
nej temperatw:ze nie dała się ucz.est
nikom zbyt mocne we znaki. Urzą
dzili oni sobie trzy przystanki, 
w międzyczasie o bogatej historii 
i przyrodzie Puszczy Bolimowskiej 
opowiadał łowicki przewodnik 
Adam Szymański. W tym roku, tak 
jak i w poprzednim całą trasę rajdu 
pokonał także wiceburmistrz Łowi
cza Maciej Mońka, któremu towa
rzyszył jeden z synów. Byli także 
łowiccy harcerz.ez 22 ŁDSH Mek
syk oraz członkowie łowickiej jed
nostki Strzelca 

Łowicki Klub Katolicki 

Spotkanie z autorami 
ksiqiki o Kresach 

R ajd IJłłdycyjnie rozjioczął się 
o godz. 11 mszą św. celebro

waną przez wikariusza z parafii 
w Bolimowie ks. Tomasza Muszyń
skiego. Odprawiono ją u stóp ka
miennego krzyża upamiętniającego 
~erć 14 powstańców w 1863 roku, 
z „partii" dowodzonej przez mło

dego ziemianina Władysława Stroy
nowskiego. O rozbiciu ponad 150-
osobowego oddziału zdecydował 
bój pod Mogiłami stocwny 7 lute
go 1863 r. Źle uzbrojeni Polacy, przez 
czteiy i pół godziny bronili się prz.ed 
kilkakrotnie liczniejszym wojskiem 
rosyjskim, w skład którego wcho
dzili strzelcy, gwardziści oraz koza
cy. Prócz 14 zabitych powstańców 

Ach, jakie pyszne były te kiełbasy pieczone nad ogniskiem w Puszczy Bolimowskiej! - wspo-
minają pewnie uczestnicy niedzielnego rajdu. · 

Tradycyjnie w czasie przemarszu 
nagrodzono torbami i plecakami tu
rystycznymi najmłodszego uczest
nika rajdu, była nim Julia Stępniew
ska z Łowicza, najstarszego którym 
okazał się Jerzy Michalak ze Skier
niewic. Najliczniejszą rodziną bio
rącą udział w rajdzie została trzy
osobowa rodzina Kolasów z Łowi
cza Sponsorem nagród był łowicki 
ratusz, koszt autokaru, którym tu
ryści dojechali do Mogił, a potem 
wrócili do Łowicza, pokrył Nowy 
Łowiczanin. 

D zisiaj, tj. w czwartek 9 lutego 
o godz. 17.30 w siedzibie 
ŁKK przy Starym Rynku 

odbędziesiępromocjaksiążki ,,Kre
sy, kresy ... Wspomnienia i szkice" 
oraz spotkanie ze współautorami 
Witoldem Jaworskim, Andrzejem 
Legieciem, Piotrem Zabomym. 
Książka to wspomnienia rodzinne 
Jaworskiego, którego dziadek był ad
ministratorem majątku w guberni ki

-jowskiej i Zabomego, którego pra
dziadek wyprowadził się na Wołyń, 
aby dzierżawić gospodarstwo 
z „ukraińskim czarnoziemem". 

Książka ,,Kresy, kresy ... " zostala 
wydana przez skierniewickie Sto
warzyszenie ,,8ophia", ale jej twór
cy związani są z Łowiczem Piotr 
Zabomyto politolog ze Skierniewic, 
wykładowca Mazowieckiej Wy
ższej Szkoły Humanistyczno-Peda
gogicznej w Łowiczu, WitoldJawor

do niewoli dostało się 21, pozostali 
zbiegli do lasu. 

Po mszy, w której udział wzięło 
blisko 1 OO O/lÓo, kwiaty pod pomni
kiem złożył min. wójt gminy Boli
mów Andrzej Jagura z radnym po
wiatowym Janem Konopackim. 

Komandor rajdu 'Eligiusz Pietrucha 
szczególne słowa wdzięczności ski<>
rował właśnie do wójta, który za
dbał, by droga dojazdowa pod po
mnik, wraz z przylegającym do ni<>
go placem, na którym odbywa się 
msza, została odśnieżona 

Kronika w innych rękach 
Nowy, siódmy już tom 
kroniki Zarządu 
Powiatowego OSP 
w Łowiczu otrzymał 
6 /utego nowo wybrany 
kronikarz Jan Muras 
z Łowicza z rąk starosty 
powiatowego Cezarego 
0-~ierżka. 

Kronikarze poszczególnych l.a
rządów Gminnych OSP jednogło
śnie poparli jego kandydaturę. Do
tychczasową kronikę pa,ejął z rąk 
honorowego prezesa Zanądu Po
wiatowego OSP -Władysława G!lli, 
który prowadził ją od momentu 
powstania Zarządu Powiatowego 
OSP od 22 grudnia 1999 roku. 
W tym okresie ruch kronikarski roz-

Nowy kronikarz Zarządu Powiatowego OSP Jan Muras. 

J an Muras zgodził się zostać 
przewodn. · iczącym Powiato
wego Klubu Kronikarza OSP 

tylko do czerwca, kiedy to odbędą 
się wybory do zarządu powiato
wego OSP. Tłumaczył się brakiem 
czasu, który wypełnia mu praca 
zawodowa oraz społeczna (jest 
przewodniczącym Komisji Rewi
zyjnej Zarządu Powiatowego 
OSP). 

winął się na tyle, że na corocznych 
ogólnopolskich konkursach kroni
karskich reprezentacja powiatu ło
wickiego nie ma sobie równych 
w Polsce. - Strażacy z naszego~ 
wiatu wystawiają więcej krońik do 
knnkursu niż cale województwo łódz
kie - mówił druh Gala. Rezygnację 
ze sprawowania fi.mkcji kronikarza 
tegoż zarządu złożył 16 grudnia ub. 
roku na N dorocznym spotkaniu 

kronikarzy OSP powiatu łowicki<>
go. Przyznał, że nie spełnił jeszcz.e 
jednego założenia Klubu Kronika
rza - w przygotowaniu jest książka 
dokumentująca historię straży 

ochotniczej w powiecie łowickim, 
która liczy sobie ponad 1 OO lat. Po
dziękowania za wskrzeszenie ruchu 
kronikarskiego w jednostkach OSP 
druh Władysław Gala odebrał z rąk 
starosty łowickiego Cezarego 
Dzie.rżka. 

P rezes Stanisław Bednarek 
przypomniał obietnicę Wła

dysława Gali, że doświadczo
ny kronikarz będzie wspierał nadal 
Klub Kronikarza i pomagał w pro
wadzeniu kolejnych tomów kroniki 
straż.ackiej . Władysław Gala SZCZ<>

gólny nacisk kładł na propagowanie 
idei kronikarskich w szerszym niż 
strażackie gronie, głównie wśród 
młodzieży oraz pośród władz sa
mol7.ądowych. - Obiektywnie spi
sujemy to cosięwokółnas dziejeoraz 
historię ruchu strażackiego - mówił 
prezes Gala - Pawinniśmy położyć 
szczególny nacisk na jego populary
aję. Kronika to nie tylko kilka ldlo
gramów papieru, ale dzieje ludzi 
i pamięć o nich. 

Prezes Bednarek przypomniał, że 
zaczęto wprowadzać zwyczaj, aby 
odbywające się obecnie zebrania 
sprawozdawcze w jednostkach OSP 
rozpoczynały się nie tylko uroczy
stym wprowadzeniem sztandaru, ale 
również kroniki. Władysław Gala 
nawoływał zaś kronikarzy z po
szczególnych gmin, aby wspierali 
Jana Murasa w prowadzeniu kroni
ki powiatowej, przesyłając informa
cje i z.cljęcia z najważniejszych wy
darzeń,jakie mają miejsce w ich jed
nostkach, jak choćby przekazania 
nowego samochodu, modernizacji 

O kołopołudnia uczestnicyprze
szli nad Rawkę, gdzie rozpa

lone zostało ognisko. Przez około 
godzinę turyści piekli nad nim kieł
baski i ogrzewali się, po czym po
dzielilj się na dwie grupy, z któ
rych jedna wróciła do Łowicza au- (tb) ski to łowiczanin, były redaktor na-

remizy, budowy nowej czy spotka- · kolejnościrelacjom.tjącnajważniejsz.e 
nia opłatkowego. Gala zdradził, że dokonania Zaraądu Powiatowego, 
najlepiej kroniki pisze się wieczo- a następnie w porządku alfabetycz
rem. C~ zdarzałomusięsiedzieć nym poszczególnych gmin. Na 
nad tomem kroniki w ciszy, gdy inni przedostatniej karcie kroniki napi
domownicy już smacznie spali, do sanej ręką druha Gali, widać zegar 
godziny 2 lub 3 w nocy. - Bylem symbolizujący upływający czas, 
w domu, to cóż, że zapracowany. którypojawiłsięwksiędzewzwiąz

Żona nie miała uwag co do mojej ku z nastaniem nowego, 2006 roku. 
pracy społecznej - radził swojemu W swoim ostatnim wpisie do kroni
następcy. Sam systematyzował co ki życzył swojemu następcy Z.dro
roku wpisy do kroniki, w pierwszej wiadobregoipióralekkiego. (eb) 

czelny ,,Masovii Mater", zaś An
drzej Legieć to łowiczanin, który pu
blikował w ,,Masovii" swoje relacje 
z podróży na Białoruś, Litwę i Ukra
inę. 

Spotkanie będzie miało charakter 
otwarty, bę;dzie okazja do rozmo
wy, nabycia książki i uzyskania au
tografów jej autorów. Organizatorzy 
- ŁKK, Oddział Miejski „Civitas 
Christiana" oraz Łowickie Towarzy
stwo Prz}jaciół Nauk - zachęcają 

do przyjścia Wstęp wolny. 
(mwk) 

OBUWIE: • trzewiki • gumowce • gumofilce 
ODZIEŻ: • ubrania drelichowe • fartuchy • koszule flanelowe 

• kamizelki • czapki • odzieŻ nieprzemakalna • rękawice 
ŚRODKI ClYSTOŚCI: • pasta bhp • mydło 
• world • papier loałeloW'/ • ręczniki 
I kremy do rąk 1 ŚCier1<i 

ŚRODKI OCHRONY OSOBISTtl: • maski 
• kaski • ochronniki słuchu i oczu • nakolanniki 

·Firma MONTEX Głowno 
ul. Kilińskiego 9a, tel. (042) 719-1&-n 

:;si+ CEHTRUM ~~ 
DRZWI PRZESUWNYCH 

Szafy wnękowe z drzwiami 
przesuwanymi i składanymi 
NOWOCZESNElABVDOWYWNĘTRZ-
. NĄJNIŻSZE CENY I I I ' 

MEBLE KUCHENNE NA WYMIAR 
Łowicz, Nowy Rynek 16, ~ 

tel. (0-46) 837-89-01, 0·506-037~759 ~ 
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ZOSTANĄ W PAMIĘCI NIE TYLKO NAJBLIŻSZYCH 

STANIStAW KOPKA (1943·2oos> 
S tanisław Kopka pochodził ze wsi Po

ćwiardówka w gminie Brzeziny. Uro
dził się 25 maja 1943 roku jako najmłod
sze Clziecko Antoniny i Andrzeja Kop
ków. Miał dwie starsze siostry - Janinę 
oraz świętej pamięci Otylię. Rodzice pana 
Stanisława prowadzili ·gospodarstwo role. 
On sam pomagał w nim od najmłodszych 
lat, a splot nieszczęśliwych okoliczności 
spowodował, że z wiekiem na barki mło
dego chłopaka spadało coraz więcej obo
wiązków. O tym, jaki był naprawdę i ile 
znaczył wie jego najbliższa rodzina o~ 
sąsiedzi, którym go tak bardzo brakuje. 

Jako nastolatek stracił ojca, niedługo 
potem jego rodzinną wieś spotkało jedno 
z najgorszych nieszczęść - pożar. Ogień 

strawił również gospodarstwo Kopków. 
Odbudowywanie rodzinnego dobytku ze 
zgliszczy i opieka nad matką oraz dwie
ma siostrami spadły na pana Stanisława. 
Przez jakiś czas próbowali wspólnie 
otrząsnąć się z nieszczęścia. W końcu 
każde z dzieci poszło swoją drogą. Pan 
Stanisław poznał któregoś lata swą przy
szłą żonę - Aurelię, pochodzącą z Anieli
na Niesułkowskiego, która przyjeżdżała 
do Poćwiardówki spędzać wakacje 
u swojej babci. W 1965 roku młodzi po
brali się i przez 4 lata mieszkali u rodzi-

ców pani Aurelii w Anielinie. Tam uro
dziły się ich dwie córki - Anna i Jolanta. 
W 1970 roku rodzina przeniosła się do 
Strykowa, gdzie jakiś czas mieszkała na 
komornym, a później pan Stanisław wraz 
z małżonką wybudowali własny dom. 

Z awsze, czy to mieszkając w Anielinie 
i pomagając tam teściom w gospo

darstwie, czy też mieszkając już na swo
im w Strykowie, pan Stanisław pracował 
jako kierowca. Najpierw przez 20 lat jeź
dził w jednym z brzezińskich zakładach 
transportowych, później pracował 

w strykowskim ZGKiM, następnie 
w prywatnej firmie w Dobrej, a na koniec 
uruchomił swój własny handel obwoźny 
i jeździł na łódzkie rynki. Do końca swo
ich dni, będąc już na emeryturze, nie po
trafił żyć bez pracy. ,;za kółkiem" ,zjeź
dził całą Polskę. W trasach od czasu do 
czasu towarzyszyły mu ciekawe dalekich 
wypraw córki. Jako kierowca tira jeździł 
nawet do Rosji. 

W domu bywał więc gościem, ale jak 
już przyjechał, to nie zajmowało 

go nic oprócz rodziny i domowego życia. 
Interesował się też tym, co słychać u są
siadów, niektórzy do dziś wspominają 
jego pomoc i życzliwość. Był pobłażli
wym ojcem i uczynnym mężem. Docho
wał się czterech wnucząt: Eweliny i Se
bastiana oraz Artura i Adriana, które uwiel
biał, a one uwielbiały jego. Gdyby żył, to w 
ubiegłym roku, 20 listopada obchodziłby 
wraz ze swą małżonką 40-leciemałżeństwa 
Należał wraz z ż.oną do strykowskiego koła 
Związku Emerytówi Rencistów. Uroczy
stości u seniorów urozmaicały jego pra
cowite życie na emeryturze. 

Ciężka choroba zaatakowała pana Sta
nisława naglel była nieubłagana. Po dwóch 
miesiącac~ spędzonych w szpitalu zmarł 
27 października minionego roku. (ljs) 

Starosta polemi1uie 
W wydaniu „Nowego Łowiczanina" 

Nr 3zdnia19.01.2006 r. pojawiły się 
niezgodne z prawdą infonnacje, któ
re pozwalam sobie sprostować. 

Wstęp publikacji sugeruje, iż Pan Tomasz 
Bartos czuje się oburzony próbą uzyskania 
informacji w sprawie prowadzonego przez 
Starostwo naboru od Sekretarza Powiatu 
Pana Józ.efa Muchy, który poprosił dzien
nikarza Państwa Redakcji zgodnie z Usta
wą o dostępie do informacji publicznej 
z dnia 6.09.2001 r. o złożenie właściwego 
wniosku. 

Autor, po'wołując się na osoby całkowi
cie niezwiąz.ane ze sprawą i pozbawione 
wszelkich kompetencji co do wyrażania za
sadnych opinii w przedmiotowym temacie, 
podważa zasadność prowadzonej przez 
Starostwo procedury naboru wynikającej 
z wymogów Ustawy z dnia 22 marca 1990 
r. o pracownikach samonądowych. Cala~ 
cedura przeprowadzona została zgodnie 
z powyższą Ustawą. Ogłoszenia ukazały 

się w ustawowo określonym czasie i we 
wskazanych przez Ustawę miejscach. Fakt 
ten podważa jednoznacznie próbę wysnu
cia przez Pana Tomasza Bartosa tezy co do 
rzekomej próhy ,pgraniczenia ilości osób 
zainteresowanych konkursem ", czy też 
wręcz tworzenia z naboru fikcji. Koniecz
ność rocznego stażu pracy w administracji 
jest również zgodna z przepisami Ustawy, 

Wymusił pierwszeństwo 
przy komendzie policji 

W czwartek 2 lutego o godz. 11. 20 na 
skrzyżowaniu ul. Długiej i Boni
fraterskiej w Łowiczu doszło do 

wypadku, w którym obrażeń ciała doznała 
37-letnia mieszkanka Łowicza. 22-letni Lu
kasz K z Łodzi, kierujący Volkswagenem 
Caddy, wymusił pierwszeństwo przejaz
du, doprowadzając do zderzenia z Fiatem 
126p kierowanym przez Marzenę M. z Ło
wicza. W wyniku wypadku obrażeń ciała 
w postaci podejrzenia pęknięcia podstawy 
czaszki doznała kierująca ,,maluchem". 
Z miejsca wypadku przewieziona została 
do szpitala. ,Qboje uczestnicy tego wypad
~byli~... (wwl<) 

to przyszły pracodawca określa bowiem 
szczegółowe wymagania co do kandydatów 
ubiegających się o zatrudnienie. W ttj sytu
acjizacałkowicieniezasadneuważamstwier

dzenie, jakim podpiera się autor dowodząc 
od~ zamierzonej tezy, iż nabór zor
ganizowany był Z ,:nyś/ą O kiJnkretnych OS<r 

bach". Przedstawianie w takowym kontek
ście procedury uważam za fałszywe, jak 
i krzywdzące dla osób ostatecznie zatrud
nionych oraz odpowiedzialnych za właści
we przeprowadzenie naboru. Za bezpod
stawną odbieram również opinię o domnie
manym przez Pana Tomasza Bartosa po
wiązaniu politycznym jednej z nowo za
trudnionych osób z PSL jako elemencie de
cydującym o przyjęciu do pracy. Aspekty 
polityczne są gprawą prywatną, nie mającą 
w tej sytuacji żadnego znaczenia 

Obok powyższych kwestii o braku obiek
tywizmu oraz merytorycznego przygoto
wania autora podczas opracowywania pu
blikacji prasowej świadczy również twier
dzenie, iż osoby ostatecznie zatrudnione 
poprzednio pracowały na .z;isadzie prac in
terwencyjnych. Jest to niezgodne z prawdą 
bowiem pracowały w ramach robót publicz
nych. W celu stwierdzenia rozbieżności 
pomiędzy tymi formami zatrudnienia pro
ponuję autorowi zapoznanie się z Ustawą 
o promocji zatrudnienia i instytucjach ryn
ku pracy z dnia 20 kwietnia 2004 r. 

Proszę o zamieszczenie SJXUstowania w tej 
sprawie, zgodnie z ustawą prawo prac;owe. 

Z poważaniem 

Od redakcji: 

Cezary I>zierżek 
Starosta Łowicki 

Błędna informacja podana w artykule 
była jedna: „wybrańcy'' starostwa praco
wali poprzednio w tym urzędzie nie na 
pracach interwencyjnych, lecz w ramach 
robót publicznych. Za pomyłkę przepra
szamy, choć dla meritum tekstu nie ma to 
:illdnego :znacz.enia. 

Natomiast wbrew temu, co pisze staro
sta, autor tekstu przekonująco uzasadnił, 
dlaczego można mówić o chęci ograniczenia 
liczby osób zainteresowanych konkursem: 
ogłoszenie dano tylko w BIP i na tablicy 
starostwa, nabór przeprowadzono w bar
dzo krótkim cz.asie, zażądano rocznego sta
żu,pracy w administracji. Starostwo miało 
do tego prawo, ale nie musiało tak zrobić. 
Przyjęcie takich .kryteriów jasno pokazuje 
o co chodziło, a potwierdzają to wyniki na
boru. Stwierdzenie starosty: ,,aspekty po)j.: 
tyczne są sprawą prywatną, nie mającą 
w tej sytuacji żadnego znacmńa" pozosta
wiamy ocenie Czytelników, podobniezresz
tąjak całość użytej prze7flń argumentacji. 

Wojciech Waligórski 
redaktor naczelny 

-------------------- REKLAMA -

H. SKRZJDLEWSKA 
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ŁÓDŹ, tel. (0-42) 672-33·33, 672-30-27 (czynne całą dobę) 

• ZAŁATWIAMY FORMALNOŚCI W ZUS 
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t ODESZLI OD NAS (26.01. - 6.02.2006 r.) 
26 stycznia: Tadeusz Zawlik, L 50, Głowno; Piotr Seferyński, I. 21, Głowno; 

27 stycznia: Julianna Szymajda, I. 91, Czatolin; Marianna Misiak, I. 87, Bo
cheń; Tadeusz Kowalski, I. 76, Stryków; 28 stycznia: Marianna Kosmala, I. 91; Józ.ef 
Kapusta, I. 96, Warszewice; Jakub Rydlewski, I. 3, Stryków; Stanisław Skumiał, I. 90, 
Kompina; 29 stycznia: Franciszka Gawinek, L 83; Stanisław Ziółkowski, I. 71; Helena 
Szulc, I. 78, Głowno; Mieczysław Kunikowski, I. 66, Głowno; 30 stycznia: Stanisław 
Podsędek, I. 80, Jastnębie; Kazimiera Wiaźlińska, I. 77, Dmosin II; Danuta Wiśniew
ska, I. 53, Łowicz; Aniela Białas, I. 95, Skara1ki; 31 stycznia: Janina Sałuda, I. 78, 
Łowicz; 1 lutego: Zofia Kołakowska, I. 62, Wola Stępowska; Adam Pizybysz, I. 44; 
Daniela Stef.ińska, I. 66, Głowno; Sylwester Koślin, I. 48, Kadzielin; 2 lutego: Stefan 
Kaczor, I. 76, Krępa; Julian Duranowsk:i, I. 90, Gągolin Południowy; Janina Grzegor
czyk, I. 92, Głowno; 3 lutego: EdwardDądzik, I. 88; Władysław Golis7, I. 79; Stanisław 
Tokarski, I. 58; 4 lutego: Aleksy Gzinka, I. 82, Wola Zbrożkowa; 6 lutego: Kazi
mierz.Kowanek, I. 78, Głowno. 

W dniu 4 stycznia 2006 roku zmarł 

Ś.P. 

ANDRZEJ 
KO SS UT 

były pracownik Urzędu Gminy w Nieborowie 

RODZINIE I BLISKIM 
wyrazy serdecznego współczucia 

R-264 

składają: Wójt i pracownicy 
- Urzędu Gminy w Nieborowie 

Wyrazy głębokiego współczucia 
dla Rodziny zmarłego 

/ ŚP. 

ANDRZ·EJA KOSSUTA. 
R-270 

byłego pracownika Urzędu Miejskiego w Łowiczu 
składają 

Burmistrz Łowicza 
oraz pracownicy Urzędu Miejskiego 

Wyrazy głębokiego żalu i współczucia 
Pani Dyrektor 

STANISŁAWIE FELCZYŃSKIEJ 
z powodu śmierci 

OJCA 
R·'"-' 

składa 
Komitet Rodzicielski 

Szkoły Podstawowej w Domaniewicach 

Gmina Zduny 

Szkoła w Strugienicach tylko w dzierżawę 
Budynek nieistniejącej już ~zko

ły Podstawowej w Strugienicach 
ciągle nie jest zagospodarowany. 
Wójt gminy Zduny Jarosław Kwiat
kowski powiedział nam, że pytało 
o niego kilka organizacji społecznych, 
m.in. Caritas diecezji łowickiej, Mo
nar, ich przedstawiciele nawet oglą
dali budynek, wyrażali wstępne zain
teresowanie nim. Żadna jednak 
z tych organizacji nie złożyła gminie 
konkretnej propozycji. 

W śród pomysłów na jego zagospo
darowanie było np. umieszcze
nie w nim rodzinnego domu 

dziecka czy domu dla osób w podeszłym 
wieku. 

Ks. Dariusz Krokocki, dyrektor Cari
tas diecezji łowickiej, powiedział nam, że 
zagospodarowanie takiego budynku, np. 
pod kątem rodzinnego, domu dziecka to 

spory wydatek. Trzeba by dzielić po
mieszczenia, w których były sale lekcY.i
ne na mniejsze pokoje, dokonać remon
tów i innych adaptacji. Trudno jest nato
miast dokonywać takich prac, gdy budy
nek nie będzie własnością reprezentowa
nej przez niego organizacji, tylko gminy. 
Bo ta jednak skłania się - za wolą radnych 
- by budynek nie był sprzedany, ale wy
dzierżawiony. Powstawał on wspólnym 
wysiłkiem rolników z tego terenu i obec
ne ich dzieci nie chcą się go pozbywać. 

Wójt zaznaczył jednocześnie, że bu
dynek, choć od ponad dwóch lat nie jest 
zagospodarowany, jest dobrze utrzyma
ny, cały czas jest doglądany i na bieżąco 
dokonywane są na nim konieczne prace 
naprawcze. On sam, jak i ogrodzony te
ren na którym stoi, dają możliwość róż
norodnego wykorzystania go, jednak 
gmina na pewno go nie sprzeda. 

(tb) 
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Przygotowania 
do obchodów 
870-lecia Łowicza 
coraz bardziej 
widoczne. 

G dy Polak w Polaku jest orzeł ... 
- Rzecz o sławnych łowicza

nach - pod takim tytułem, w ra
mach przygotowań do 870-lecia 
Łowicza, Urząd Miejski wydał 
ostatnio książkę z biografiami 
sławnych osób związanych 

z Łowiczem. 

Książkę o objętości 103 stron 
wydrukowała łowicka Poligrafia 
w nakładzie 600 egzemplarzy. 
Można ją nabyć w Łowickim 
Ośrodku Kultury przy ul. Po
drzecznej oraz w Centrum Infor
macji Tutystycznej przy Starym 
Rynku, cena 15 zł. 

skiego, bp. Alojzego Orszulika, 
bp. Józefa Zawitkowskiego, ale 
też Zofii i Romana Artymow
skich, Stefana, Zdzisława i Zyg
munta Pągowskich, Henryka 
Świątkowskiego, Jana Wegnera, 
Jana Zbudniewka, prof. Wiesła
wa Balceraka. 

K olejnym elementem przygo
towań do jubileuszu jest 

wydanie kolorowego plakatu z re
produkcją pochodzącej z 1697 
roku ryciny Brauna i Hogenberga 
przedstawiającą Łowicz. Plaka
tów tych wydrukowano 700, choć 
znaczna część z nich w ramach 
promocji zostanie przekazana in
stytucjom działających w Łowi
czu. Plakat ten osoby zaintereso
wane mogą też kupić w LOK 
i CIT w cenie 5 zł. 

Na inauguracji obchodów 
870-lecia, które odbędą się 
w niedzielę 26 lutego o godz. 
18.00 w sali barokowej łowickie
go muzeum, przedstawiony zo
stanie program obchodów jubi
leuszowych, które będą trwać 
niemal cały rok. 

Podczas inauguracji planowany 
jest wykład Marka Wotylaka na 
temat 870-lecia miasta a także kar-

Dotację 20 tysięcy złotych 
rocznie, na pokrycie kosztu 
wynagrodzenia pracownika, 
powiat łowicki płacić będzie 
do kasy ratusza na prowa
dzenie Centrum Informacji 
Turystycznej w Łowiczu. 

U chwałę akceptującą porozu
mienie w tej sprawie Rada 
Miejska podjęła na sesji 

26 stycznia, przy czym 13 radnych 
głosowało za, a 6 wstrzymało się od 
głosu. Przy podejmowaniu decy
zji tej radni mieli wątpliwości, 
czy w porozumieniu między 
miastem a powiatem powinny 
być umieszczone nazwiska osób 
zawierających ją, a nie same sta
nowiska, o co pytał radny 
Krzysztof Górski. Uważał on, że 

GOK Łyszkowice 

9.02.2006 r. 

w przypadku zmiany osób peł
niących je, będzie konieczność 
podejmowania następnej uchwa
ły w tej sprawie. Naczelnik 
Wydziału Analiz i Promocji Urzę
du Miejskiego Anna Janus wyja
śniała więc, że na zapisie takim 
zależało przedstawicielom staro
stwa. 

' 
Przytaczamy nazwiska, które 

zostały wymienione w tym doku
mencie: burmistrz Ryszard Budza
łek, starosta Cezary Dzierżek, wi
cestarosta Eugeniusz Bobrowski, 
naczelnik promocji w ratuszu 
Anna Janus, dyrektor promocji 
w starostwie Krzysztof Osóbka, 
skarbnik miasta Arkadiusz Podsę
dek, skarbnik powiatu Ewa Kotlar
ska. 

(mwk) 

Ostatki za 160 złotych W publikacji tej znajduje się 
38 rozdziałów poświęconych 
Prymasom Polski, Honorowym 
Obywatelom Miasta Łowicza, 
patronom ulic oraz tym, „ którzy 
w sposób szczególny chronili i roz
wijali nasze lokalne tradycje" -jak 
tytułem wstępu napisał burmistrz 
Ryszard Budzałek, przewodniczą
cy komitetu redakcyjnego, który 
nad książką pracował. Jej współ
autorami są też Alina Owczarek
Cichowska, Krzysztof Jan Kaliń
ski, Marek Wojtylak i Wiesław Jan 
Wysocki. 

Tak wygląda okładka najnowszej książki wydanej prze.z Urząd nawałowy koncert Łowickiej Or

Miejski w Łowiczu. Warto zauważyć, że rzeźba orla na tle kiestry Kameralnej. 

P ełen atrakcj~ z suto zastawio
nym stołem i kilkoma posiłka
mi gorącynii, ma być bal ostat

kowy, który organizowany będzie 
w sobotę 25 lutego w Gminnym 
Ośrodku Kultury w Łyszkowicach. 
Za przyjemność uczestnictwa w tym 
balu trzeba było jednak zapłacić 
160 złotych od pary. Do tańca przy
grywać będzie zespół Delay, cate-

ringiem zajęła się restauracja Pan 
Tadeusz z Domaniewic - ta sama, 
która przyrządzała potrawy na 
Balu Sylwestrowym w łyszko
wickim ośrodku kultury. Bal ma 
rozpocząć się o godzinie 20.00, 
a przewidywany koniec o godzi
nie 6.00. W balu będzie uczestni
czyć nawet 130 par. 

katedry nie jest fotomontażem. (mwk) (mak) 

P odtytuł mówiący o łowicza
nach jest jednak nieco my

lący, bo wiele osób, które wy
dawnictwo przybliża, nie było 
łowiczanami ani z urodzenia, ani 

nawet nie było mieszkańcami 
miasta, choć ich życiorysy były 
z Łowiczem w różąy sposób 
związane. Znajdziemy tu m.in. 
biografie Jana Pawła II, kardy
nał Józefa Glempa, Józefa Cheł
mońskiego, Władysława Grab-

Kli11aty1acia a wizerunek prymasa 

Gmina Bielawy 

Międzyszkolne Walentynki 

O to, co władze miasta za. 
mierzją zrobić, by zapobiec 
dalszej degradacji malowi
deł na sali radzieckiej łowic
kiego ratusza, pochodzą
cych z 1918 roku, pytał na 
sesji 26 stycznia radny Ma
rek Wojtylak. 

M ówił on, że proces ten postę-

U czniowie dwóch szkół pod
stawowych z gnńny Bielawy 
zamierzają wspólnie obcho

dzić 14 lutego Święto Zakochanych. 
Uczniowie i uczennice ze szkoły 
w Oszkowicach przyjadą w Wa
lentynki do kolegów i koleżanek 
uczących się w Gaju Wojewodzy. 
Nie jest to pierwsza impreza orga
nizowana wspólnie przez obie pła-

cówki. Oprócz uczniów szkoła za
prosiła do zabawy także ich rodzi
ny. - Liczymy, że łącznie zbierze si{ 
około stu osób-mówi dyrektor szko
ły w Gaju Wojewodzy Małgorzata 
Żelazkiewicz. Podczas zabawy 
przewidziano m.in. karaoke, ,,seiro

wy" pokaz mody oraz· wiele konkur-
sów. 

puje, szczególnie niebez
pieczny wydaje się zaciek widocz
ny nad portretem prymasa Jana 
Łaskiego, który pojawił się ponad 
rok temu. W krótkim wystąpieniu 
radny wymienił daty remontu bu
dynku ratusza (1996-1998), pod
czas których malowidła te zostały 
mocno podniszczone. Mówił też, 

(eb) - że są one chlubą łowiczan. 

Łowicz, ul. Zduńska 45, tel. (046) 837 -35-84 
OFERUJE: • leki dermatologiczne i przeciwalergiczne 
• pełny asortyment leków • leki homeopatyczne 
• leki recepturowe • zioła i preparaty złołowe 
• insuliny humany i odżywki dla dzieci 
• szczepionki • środki higieniczne i opatrunkowe 
• .parafarmaceutyki kosmetyki firm VICHY, ZIAJA 

Apteka uczestniczy w programach, np. „Zyskaj Zdrowie", „Apteka Dobrych Cen", 
„Centrum Diabetyka" skierowanych do osób o zwiększonym 

zapotrzebowaniu na preparaty ochrony zdrowia wybranych grup. 

, " " 

Bumllstr.z Ryszard Budzałek 
odpowiedział na to, że wmne 
planowany zakup klimatyzato
ra miał być działaniem w tym 
kierunku, bo to byu:hrooiło ma
lowidła przed nieszczeniem. 
Wi~ nafonnnRady Miejskiej 
nad tym nie dyskutowano, choć 
po zakończeniu jej obrad wi
doczne by.!)' ożywione dysku
sje, z którychwynikało,żewięk
~ radnych była zaskoczona 
argwnentacją burmistrz.a, który 
nigdy wczciniej w ten sposób 
nie uzasadniał swojej propozy
cji montażu klimatyzacji. 

tak dotkliwy, aby był to zakup 
uzasadniony. - Nie jest to ko
nieczne, a drogie. Uważaliśmy, 
i,ejeśli miałoby służyć tylko rad
nym, to nie ma to sensu. 

Przypomnijmy, że w projek
cie budżetu na 2006 rok zapisa
nowinwestytjachkwotę46.000 
zł na zainstalowane klimatyza
cji w sali radzieckiej i na podda

Czy faktycznie stan malowideł na sali 
radzieckiej poprawiłaby klimatyzacja -
tego na sesji nie analizowano. Na zdję
ciu fresk Prymasa Jan Trębskiego. 

Podobne zdanie ma Anna 
Bieguszewska: -Mgdy nie było 
'1IOJ.IY o tym, i,e chodzi o fresk 
To by/wybieg. aby dokuczyć tym 
radnym, którzy przegłosowali 
wniosekozrezygnowaniuztego 
wydatku i pneznaczeniu tych 
pieniędzy na inne inwestycje. 
Bieguszewska nie ukrywa 
swojego obUIZeniauważając, że 
zarówno pytanie, jak i odpo
wiedź były ,,grąna uczuciach", 
ponieważ klimatyzacja doty
czy budżetu, który przyjęto 
w innej wersji, niż proponował 
burmistrz i w związku z jego 

szu łowickiego ratusza, co Rada 
Miejska odrzuciła większością gło
sów na sesji budżetowej 29 grudnia 

Zaskoczony odpowiedzią jest 
m.in. p=wodniczący Rady Miej
skiej Krzysztof Kaliński. 

-Nie było wcześniej takiego argu
mentu, a gdyby padł, rada na pewno 

inaczej by do tego podeszła. Dobrze 
byłoby zrobić ekspertyzę osoby nie
zależnej. - Kaliński przypomina so
bie, że rozmawiając o klimatyzacji 
radni myśleli raczej o komforcie swo
jej pracy podczas obrad sesji, uwa
żając, że nawet latem upał nie jest aż 

uwagami toczy się rozprawa 
w Regionalnej Izbie Obrachunkowej 
w Łodzi.-Nie wiem, czy państwo wie
cie, kto to jest? To prymas Jan Łaski.
mówił radny Wojtylak. - Poczulam 
si.ęjakw malej szkółce, w której „pan 
z muzewn" pouczli radnych, kto to 
jest- mówi Bieguszewska. (mwk) 

FABRYKA OKIEN PCV 
~--...a..i ....... RUKOSIN 4 
łOWICZ: NOWY RYNEK 29, TEL. (0461 837·&3·53 
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• Kolorowe 5-komorowe okna 

w cenie 3-komorowych 41 O 
• Transport, pomiar - gratis , • 
• Szybkie wykonanie - 7 dni 1465 netto 

•• (> 
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- Niska, mała osóbka, wyjątko
wo uparta i zawzięta - tak najczę
ściej określają mnie znajomi- mówi 
o sobie Monika Rosiak, malarka 
amatorka z Chruślina, której prace 
już wkrótce oglądać będziemy mo
gli na wystawie w Powiatowej Bi
bliotece Publicznej w Łowiczu. 

P atiząc na tę niepozornąpostać z dzie
cięcą buzią i okularkami nasadzony

mi na zadarty nosek, nikt nie domyśhlby 
się, iż Monika obok malarstwa pasjonuje 
się też sztukami walki, literaturą wojenną, 
samochodami. 

Monika Rosiak ma 22 latai od sześciu lat 
mieszka w Chruślinie, dokąd wraz z rodzi
cami prz.eprowadziJa się z Łodzi. Skończy
ła liceum w Zdunach a obecnie jest słu
chaczką łowickiego Policealnego Studium 
Medycznego. Podobnie jak większość osób 
zajmujących się malarstwem, nie potrafi so
bie przypomnieć, kiedy to wszystko się za
cr.ęło. - Nigdy się nad tym nie zastanawia
łam. Malowanie po prostu było od zawsze - · 
mówi. W podstawówceu~nakół
ko plastyczne, miała swoje pierwsre wy
stawy - wtedy jeszcze dla nauczycieli i gro
na znajomych. 

Podstawowym tematem jej prac były od 
zawsre konie, ale również pejzaże i martwa 
natura. W ósmej klasie szkoły podstawo
wej zainteresowała się mangą - japońską 
sztuką rysowania, znaną w Polsce z komik
sów i filmów animowanych.- Z mangą było 
tak, że -wymieniliśmy się z kolegą On ryscr 
wał w tym stylu i chcial mi udowodnić, że 
potrafi namalować konie lepiej ode mnie. Ja 
postanowiłam mu udowodnić, że nie, i wzi{
łam się za mangę - opowiada 

Pomysł na pierwszą wystawę w Gmin
nym Ośrodku Kultury w Zdunach przy
sz.edł nagle. Monika po prostu obudziła się 
rano z tą myślą. - Byłam wtedy w czwartej 
klasie liceum. Powiedziałam o tym mojej 
nauczycielce od matematyki Sławomirze 
Milczarek. która pomogła mi wszy.siko zor
ganizować. - Po pierwszej przyszła kolej na 
drugą wystaw~ w zduńskim GOK, a na
stępnie w maju tego roku prace młodej ma
larlci oglą9ać mogliśmy w Powiatowej Bi
bliotece Publicznej. 

Monika jest amatorką, Z'.araz po liceum 
startowała na łódzką Akademię Sztuk Pięk
nych,jednak tamtego wydarz.enianie wspo
mina zbyt chętnie. - Oblali mnie- mówi bez 

ogródek.- Okoz.alo się, że moje prace są zbyt 
doklodne. 

D ziś twierdzi, że studiowanie malarstwa 
nie ma większego sensu. Jej zdaniem 

ASP wywraca o 180 stopni wszystko co 
jest w artyście. Pozbawia go własnego 
stylu i indywidualnego spojrzenia na 
świat. - Na farmacji też jest świetnie. Nie 
narzekam - dodaje. 

Przygotowywana obecnie wystawa 
w bibliotece powiatowej będzie okazją 
do zaprezentowania całkiem nowych obra
zów i rysunków, nad którymi Monika pra
cttje w czasie wolnym od wykładów i prak
tyk w aptece. Zobaczyć będziemy zatem 
mogli zarówrro pejzaże, jak i martwą naturę, 
konie i oczywiście mangę. 

- Manga bardzo mi odpowiada. je,dnak 
jestem klasykiem i tę japońską sztukę pre
zentuję na sposób klasyczny. Niekoniecznie 
muszą to być duże głowy i wielkie oczy -
mówi malarka. - W mandze jest coś takiego, 
co pozwala J.\Yf"azić siebie, swoje uczucia, 
ale też otaczający mnie świat. - Spośród ja-

Norysui iok być zdrowym 

W styC?Jliu wystartowała łódzka edy
cja ogólnopolskiego konkursu pla
stycznego ,,zdrowym być", orga

nizowanego przez Polską Grupę Fannaceu
tyczną oraz Towarzystwo Przyjaciół Dzie
ci. Organizatorzy zachęcają, aby wziąć 
w nim udział, bo na uczestników czekają 
ciekawe nagrody. Główną nagrodąjestdwu
tygodniowy wyjaz.d na kolonię lub rower. 

Konkurs adresowany jest do uczniów 
szkół podstawowych działających na tere

nie województwa łódzkiego. Honorowy 
patronat nad akcją objęli Minister Edukacji 
Narodowej i Sportu oraz Minister 2'.drowia 

Cel konkursu to propagowanie właści
wych postaw zdrowotnych wśród dzieci 
już od najmłodszych lat Uczniowie mają 
przygotowywać prace plastyczne, w któ
rych zaprw.entują hasło konkursu - ,,l.dro
wym być". Spośród wszystkich przygoto
wanych prac grono pedagogiczne każ.dej re 
szkół wybiera jedną i prześle ją na wskaza
ny adres (fauber Promotion, ul. Gombowi
cza 15, 01-682 Wamawa). Tenninnadesła
nia prac mija w piątek 24 lutego. Następnie 

· jmy wojew6d:r.kiego fi\*u.konkmsµiwył<>'" 

Plakat konkursu "Zdrowym być". 

ni law-eata, który wyjedzie na kolonię lub 
dostanie rower. Dodatkową zachętą do wzię
cia udziału w konkursie może być to, że 
wszystkie dzieci uczące się w tej samej~ 
zwycięz.ca szkole dostaną soki owocowe 
maiki Kubuś. ł,' (nmł) 

Monika Rosiak 

pońskich komiksów tworzonych w tym 
właśnie stylu dziewczyna wymienia te 
najambitniejsre -na przykład serię ,,Kroniki 
wojny Lodoss" jednak przyznaje, 
że w Łowiczu ta sztuka jest niepopularna. 
Tutaj manga kojarzona jest przede wszyst
kim z pokemonami. a to przecież coś zupeł
nie innego. 

M onika tworzy w różnych technikach 
- ołówku, pasteli - olejnej i suchej, 

akwareli. - Maluję też kredkami. Wszystkim 
czym się da rysować. Nawet na ostatnich 

stronach~ówodfarmakologii. A potem 
pani profesor dziwi się co to jest - .dodaje 
re śmiechem przyznając, iż tak było od sa
mego pocr,ątku, że dziś wracając do swoich 
starych notatek, w zeszytach od matema
tyki, zamiast zadań i równań, znajduje same 
rysunki. 

Niedoścignionymi wzorami dla · młodej 
malarki amatorki są Michał Anioł i Juliusz 
Kossak. - To wielkie nazwiskai gdzie mi tam 
do nich. - przyznaje - Chciałabym iść w ich 
ślady. ale dużo mi jeszcze brakuje. (wcz) 

17 

Warsztaty 
dla bezrobotnej młodzieży 

D o 15 marca Forum Młodych Łowi
czan czeka nazgłosrenia na warszta
ty edukacyjno-wychowawcze dla 

młodzieży zagrożonej wyklucreniem spo
łecznym z powiatu łowickiego. Warsztaty 
ruszająjuż w marcu, a na chwilę obecną nie 
ma nimi zbyt dużego zainteresowania 

Celem warsztatów jest wyposażenie 
młodych w umiejętności i potrrebną wie
dzę z zakresu poruszania się po rynku pra
cy. Bc:cdą one realizowane w ramach progra
mu finansowanego przez Unię Europejską. 
W szkoleniu udział wziąć może 50 młodych 
osób. Zajęcia będą się .odbywały w Łowi
czu, a także w Kutnie, dokąd uczestnicy 
będą dowożeni. Oprócz tego organizatorzy 
zapewniają uczestnikom materiały i pocz.ę
stunek. Zajęcia są bezpłatne i będą odbywać 
się trzy razy w tygodniu po cztery godziny. 

Szkolenie obejmaje kształtowanie umiejęt
ncś::i komunikacji międzyludzkiej, warsztaty 
umiejętności ponlS21lnia się po ryku pracy, 
~JXOOlOWllllia wlasnej <Blby, wia
donnlci dotyczą:e mechanimiów rynku pra
cy oraz szkolenia z zakresu pogłębiania wie-
dzy o teclmologiach infixmacyjnych i in.. -

Osoby chcące wziąć udział w warsztatach 
powinny zgłaszać się do biura Forum przy 
ul. Stanisławskiego 21 (nrtel 046 830 23 22), 
gdzie uzyskają dodatkowe informacje i gdzie 
można wypełnić formularz rekrutacyjny. 

17 kandydatów do tyt ulu 
Mlo~e~o Łowiczonino Ro~u 2005 

F orum Młodych Łowiczan z ostatnim 
dniem ubiegłego tygodnia zakończyło 
przyjmowanie zgłosz.eń kandydatów 

do tytułu ,,Młody Łowiczanin Roku 2005". 
Ostatecznie zgłoswnych zostało 17 osób. 
Wczoraj, 8 lutego, zebrała się Kapituła 'ty
tułu, która dokonała wyboru. Na kogo on 
padł dowiemy się na gali przygotowywanej 
na 17 lutego. 

- W tym rąku zgłoswnych zostało więcej 

kandydatur bo 17, w roku minionym było 
ich 12. CieszY nas to i pokazuje, że zaintere
sowanie tytułem rośnie. Zgłaszającymi były 
przede w.szy.stkim szkoły i dwie organizacje 
pozarzqfkJwe: Zwit.{µdcHarcerstwaPolskie-
go oraz Fonon, które zgłosiło dwóch kan
dydatów, którzy nie są związani z organi
zacją - powiedział nam sekretarz FML Mi:-:• 
chał .zaJewski. Tennin składania wniosków 
wydłużono, choć upływał z dniem 31 stycz-
nia, by dać szansę na ich dostarczenie tym 
osobom, które zdążyły zadeklarować to te
Jefonicznie. 

Zgłosz.enia, które wpłynęły do tytułu do
tyczą osób, które wykazały się w dziedzi
nach: sport i upowsrechnianie turystyki, edu
kacja, działalność społeczna i samorządowa, 
z czego najwięcej zgłosz.eń dotyczy tej pierw
szej dziedziny. W dwóch powstałych: kul
tura i sztuka oraz przedsiębiorczość i biznes, 
nie wpłynęły żadne kandydatury. 

(tb) 

Fundacja Czyń Dobro im. Jana Pawła li 

Nadal 1bieraiq na fundamenty ~ 
Ideę budowy Domu Pogodnej Wojciech Urbanek zwracał się z prośbą skiej 6, na której Dom Pogodnej Starości 

Starości na osiedlu Bratkowice o wsparcie działań poprzez dobrowolne · ma powstać? Tego na razie nie wiadomo, 
w Łowiczu przybliżył na sesji wpłaty, a także poprzez odpis 1% podat- bo lll(<lzietozależałoodkwoty,jakąfunda
Rady Miejskiej 26 stycznia Woj- ku dochodowego, co jest możliwe dzięki cja lll(<lzie dysponować. Prezes Urbanek 
ciech Urbanek, prezes fundacji, uzyskaniu przez fundację statusu organi- mówi, że obecnie jest to około 100 tysięcy 
która postawiła sobie to dzieło zacji pożytku publicznego. Jednocześnie złotych, a - jak już wcześniej pisaliśmy -
jako główny cel. prezes deklarował, że fundacja lll(<lzie ku- budowa fundamentów ruszy, gdy fundacja.- -

pować materiały potrrebne do budowy zgromadzi. 300 tysięcy złotych, ponieważ 

P rzypominał, że ~ysł budowy tego w łowickich firmach, a budowa bx<fzie około 1 OO tysięcy złotych pottzeba na fun
domu zrodził się w parafii Chrystusa prowadzona przez miejscowych przed- damenty, tyle samo na parter i kolejne 100 

DobregoPasterza,alebyłbytowysiłekprze- siębiorców. tys. zł na strop. Całkowity koszt budowy 
kraczający możliwości parafii, dlatego po- Poświęcenie placu przyszłej budowy domu, bez wyposażenia, szacowany jest 
wstała fundacja, która chce dom pobudo- zaplanowano na sobotę 13 maja Kiedy roz- na około 5,5 miliona złotych. 

wać, a potem prowa4zić. _~~na_ ~-pray ul. Papie- .(mwk)" •. 
• „. 
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SAMOCHODOWE 

Kupię absolutnie każdy samochód 
· cały, uszkodzony lub skorodowany. 

Tel. 0668421-165. 

Opef Astra 1.6 + gaz, 1994 rok, biały, 
3-0rzwiowy- sprzedam. Tel. 060(}.741-147. 

VW Passat 1.8, 1996 rok, granatowy, kraj 
- sprzedam. Tel. 0889-344-873. 

Lanos, 2000 rok, gaz - sprzedam. 

Części - Ducato, Ford Escort i Scorpio, 
Hyundai, Renault 11 D, Polonez, l 25p, l 26p, 
Łada 2107, Ford Mondeo (blacharskie) 
- sprzedam. Tel. 0504-199-580. 

Kupię kaMy samochód, może być rozbity 
lub w komis do sprzedania, powy'.t.ej 
1990 rok. Tel. 0605-695-882. 

Peugeot 309, 1987 rok, benzyna, gaz, 
centralny zamek, elektryczne szyby 
- sprzedam. Tel. 046/838-64-76. 

l 26p, ńa części -sprzedam. Tel. 0668-262-745. 

Tel. 0508-953-694. Łada Samara 1.3, gaz; Maluch, na części 

Kupię combi, 2000-2002 rok, diesel. - sprzedam. Tel. 088(}.781-201. 

Tel. 0508-953-694. Opel Kadett Łezka 1.6 D, 1986 rok, stan 

BMW524ID, 1990rok,czamy,alufelgi,kom- dobry- sprzedam. Tel. 046/83(}.32-00. 

piet opoo zimowych, stan dobry, 7200 zł Części: Astra 1.4, 3d i 1.6, 5d; CC 700 
-sprzedam. Tel. 066(}.513-236, 066(}.513-439. _sprzedam. Tel. 0604-569-679. 

!"ord Escort 1.6, 1992 rok - pilnie sprzedam. Golf n, 1990 rok, po kolizji - sprzedam. 
Tel. 0501-27(}.197. Tel. 046/838-76-87. 

Palio Weekend HL 1.6 16V + gaz, 1998 rok 
- spl2Cdam. Tel. 0501-133-067. 

BMW2.5TD, 1991 rok-sprzedam 
Tel. 0608-457-113. 

BMW 318, 1995 rok - sprzedam. 
Tel. 0608-457-113. 

VWGolfl.9ID, 19954rok-sprzedam. 
Tel. 0608-457-113. 

Tico SX, 1997 rok - tanio sprzedam. 
Tel. 046/837-75-49. 

Fiat Brava 1.6 16V, 1996 rok, beozyna, gaz, 
stan idealny - sprzedam. Tel. 0660-68(}.306. 

Renault Megane li 1.416V 98 kM, 
X 2003 rok, srebmy metalik, 6 x air
bag, ABS, el. szyby, wspomaganie, 
centralny zamek, alarm, 3-drzwiowy, 
salonowy, I właściciel, bezwypadko
wy, stan idealny - sprzedam. 
Tel. 0502-ó84-766. 

Ford Focus 1.8, 199912000 rok, salon, 
możliwość kredytowania - sprzedam 
Teł. 0602-37(}.470. 

Opel Astra combi 1.6, 1993 rok - sprzedam. 
Tel. ·046/838-76-45. 

Peugeot 205, 199 l rok - sprzedam. 
Tel. 0601-722-979 po 16.00. 

Opel Astra Classic, 2001 rok - sprzedam. 
'feł. 046/837-21-82 po 17.00. 

Dwa lanosy 3-letnie - spizedam. 
Tel. 042/616-12--01, 0601-299-980. 

Fiat l 26p, 1997 rok - sprzedam. 
Teł. 0601-662-915. 

Opel Vectra 1.6, 1989 rok, benzyna, gaz, 
wersja C.D„ stan techniczny bdb - spl2Cdam. 
Tel. 0606-675-608. 

Ford Escort ID, 1997 rok,9500zł-sprzedam. 
Teł. 0695-301-081, 046/838-84-18. 

BMW E39, Xll 1996 rok, benzyna, bogate Fiat 126 el, 1996 rok, stan dobry- sprzedam. 
wyposażenie, grafitowy, stan bardzo dobry. Tel. 0501-818-524. 

Tel. 0509-061-804. BMW 525 24V, gaz sekwencja, 1990 rok 

Seat Toledo 2.0, 1992 rok, granatowy, -sprzedam. Tel. 0604-10(}.375. 

Suzuki Swift, j 999 rok - sprzedam. 
Tel. 0695-379-084. 

Iveco 35-8, 2.5 D, 1993 rok - sprzedam. 
Tel. 0502-261-8'18. 

Silnik Star 200, w częściach - sprzedam. 
Tel. 046/838-48-14. 

Przyczepę KS Bochcr 16 t, Multicar M25, 
Widlak 7 A - spt7.edam. Tel. 0506-793-634. 

RenaultTrafic-sprzedam. Tel. 0509-208-502. 

VW T4 furgon 3-0SObowy, 1997 rok, 
salonowy - sprzedam. Tel. 0601-505-160. 

Fiat Uno I.O + gaz, 1999 rok, salonowy 
- sprzedam. Tel. 0606-931-652. 

Fiesta 1.1, gaz, 1980 rok; Golf, skrzynia, 
zawieszenie, części; Polonez, skrzynia, most, 

silnik; l 26p, skrzynia, silnik; Samara 1.3, 
silnik, części - sprzedam. Tel. 0667-'787-041. 

Fiat Palio Weekend 1.2 gaz, X 2001 rok, 
12900 zł - sp12edam. Tel. 046/838-21-73, 
0691-695-407. 

Lanos 1.5 z gazem, 1998 rok, niebieski meta
lik, alufelgi, 7500 zł - sprzedam. 
Tel. 0604-853-899, 046/83(}.33-35. 

· Star, Jelcz i inne cię7.arowe -naprawa, wymia
. na podzespołów. R:zą5no 13, gm. Zduny. 

Tel. 0602-123-360. 

Ford Scorpio 2.9 beozyna + gaz, 1994 rok, 
lekko ~odzony, zarejestrowany, 2500 zł 
- sprzedam. Tel. 051 (}.281-830. 

Części: Polonez (Rover), Tipo, Peugeot 405 
- sprzedam. Tel. 0605-617-841. 

Każde auto do 1 OOO zł - kupię. 

Tel. 0697~n-53o. 

Audi 1 OO 1.8 + gaz, 1984 rok - sprzedam 
w całości lub na części. Tel. 0605-617-841. 

VW Golf 1.9 IDI, 1997 rok, wspomaganie, 
centralny zamek, elektryczne szyby, białe 
zegary-sprzedam. Tel. 0502-768-100. 

Polonez Caro, gaz, 1995 rok - sprzedam. 
Łowicz. Tel. 0603-741-485. 

DAF 400, 1991 rok, blaszak, bak -sprzedam. 

VW P-Olo Classic 1.6, 1997 rok; Opel Vectra 
B 1.8, 1996 rok; Opel Astra li combi 2.0 D, 
1999 rok, stan bdb - sprzedam. 
Tel. 0601-147-555, 0500-089-448. 

Ford Escort combi 1.4, 1991 rok, 3500 zł 
- sprzedam Tel. 0608-484-651. 

Polonez, 1996 rok, gaz - sprzedam. 
Tel. 0889-125-892. 

Polonez, 1994 rok, gaz, zadbany - sprzedam. 
Tel. 046/838-65-08. 

Kupię Poloneza do remontu. 
Tel. 0889-125-892. 

VW Golf 1.9 IDI, 1992 rok, czerwony, 
highbag- sprzedam. Tel. 0888-135-317. 

Fiat Panda 1.1, I właściciel - spr.!edam. 
Tel. 0509-02(}.872. 

CC 700, 1997198 rok- sprzedam. 
Tel. 0503-067-846. 

Nissan Sunny 1.4 16V, 1992 rok, stan bdb 
- sprzedam Tel. 046/839-63-26. 

Seicento 1.1 gaz, 2000 rok, 51 tys. km, 
metalik, l właściciel - sp!ZCllarn. 
Teł. 0606-395-256. 

Uno 1.0, 1996 rok, 70 tys. km, metalik, 
5-0rzwiowy, idealny - sprzedam. 
Tel. 0606-395-256. 

Seicento 900, 1999 rok, metalik, 1 właścicie~ 
idealny - sprzedam. Tel. 0668-445-178. 

Lanos Sedan 1.5 16Y, gaz, 1999 rok, 
wspomag;inie, idealny - sprzedam. 
Tel. 0606-395-256. 

Renault Kangoo 1.9 D, 1999 rok, żółty, 
13000 zł - sprz.edam. Tel. 0660-352-635, 
0604-216-782. 

Opel Astra 1.77 D, 1997 rok, szyberdach, 
wspomaganie, 1 x aiJbag, zielony metalik 
- sprzedam. Tel. 046/837-62-91 po 19.00. 

ŁadaSamara 1.3-sprzedam. 
Te). 0503-654-884. • 

Astra 1.4, 1992 rok - sprzedam. 
Tel. 0609-104-700. 

Fiesta 1.1, 1995 rok -sprzedam. 
Tel. 0609-104-700. 

VW Golflll 1.9 m, 1995 rok- sprz.edam. 
Teł. 0609-104-700. 

i:uk, gaz, benzyna; olchę w klockach 
i po przetarciu-sprzedam. Tel. 0601-269-410 
po 20.00. 

Opel Astra 1.6, Xll 1998 rok, wiśniowy 
metalik, salonowy - sprzedam. 
Tel. 0602-494-810. 

Daewoo Lanos 1.6 16Y, 1998 rok, gaz 
- sprzedam. Tel. 0602-494-810. 

Fiat Palio 1.2, 1999 rok, gaz - sprzedam 
Tel. 0602-494-810. 

Renault Talia 1.4, 2000/200 I rok, 
I właściciel - sprzedam. Tel. 0502-482-511. 

Renault Megane 1.6, 2000 rok, I właściciel 
- sprzedam. Tel. 046/863-54-20 po 16.00. 

Fiat Seicento 900, 2001 rok, 45000 km 
- sprzedam. Tel. 0692-489-339. 

Seat Cordoba l .4, 1997 rok, gaz - sprzedam. 
Lanos 1.5 16V, gaz, 2000/2001 rok, metalik, Tel. 0502-482-511. 
wspomag;inie- sprzedam. Tel. 0668-445-178. 

Fiat CC 700, 1995 rok, czerwony, bezwypad
Oio 1.4, 1998 rok, bordo metalik, 5-drzwio- kowy, stan bdb, zadbany, 3700 zł - sprzedam. 
wy, I właściciel, idealny - sprzedam Tel. 0500-026-841. 
Tel. 0668-445-178. 

Fiat 126 el, 1997 rok - sprzedam. 
Tel. 046/837-47-70. 

Renault Megane Scenic, benzyna + gaz, 
1997 rok, elektryka + klimatyzacja, I 5000 zł 
- sprzedam. Tel. 0603-07(}.501. 

Fiat Siena 1.4, 1997 rok, granatowy metalik, 
immobilizer, radio, bezwypadkowa, hak, stan 

bdb, 7900 zł - sprzedam. Tel. 0608-4()9.. 744. 

Polonez Caro Plus 1.6, benzyna + gaz, 
I 998 rok, I właściciel - sprzedam. 
Tel. 0511-842-115, 046/862-29-66. 

CC 700, 1997 rok - sprzedam. 
Tel. 0502-972-417. 

Fiat Seicento, 1999 rok, gaz - sprzedam. 
Tel. 046/838-06-24. 

Fiat Cinquecento 900, 1995 rok, cz, aa 
- sprz.edam. Tel. 0509-156-794. 

Daewoo Lanos, 2000 rok, gaz, 10700 zł 
- sprzedam, możliwość zamiany na l 26p, 
Cinquecento, Poloneza lub inny tańszy. 
Tel. 0509-369-540. 

Punto 1.1, 1996 rok, 5-drzwiowy, bordo 
metalik - sprzedam. Tel. 0509-732-602. 

Opel Vectra, Xll I 999 rok, 18600 zł 
- sprzedam, możliwość zamiany na tańszy. 
Tel. 0501-715-609. 

Dewoo Lanos Sedan - kupi~. 

Tel. 0694-216-417. 

BMW 525, 1990 rok, benzyna+ gaz; Passat 
2.0, 1991 rok, benzyna+ gaz-sprzedam. 
Tel. 0603-131-584. 

Seat Cordoba, bezwypadkowy - kupię. 

Tel. 0695-502-628. 

Cinquecento 900, 1996-1998 - kupię. 

Tel. 0608-108-139. 

Opel Corsa, 5-drzwiowy - kupię. 

Tel. 046/834-81-14. 

Daewoo Nexia, Sedan z gazem -"kupię. 
Tel. 0606-436-231. 

Seicento do 6 tys. zł - kupię. 

Tel. 0695-509-226. 

Opel Astra, 1997-2000 rok - kupię. 

Tel. 0692-829-882. 

Punto5-drzwiowe-kupię. Tel 0606-472-251. 

Toyota Corolla 1.4, 1999 rok, bezwypadko
wak, li właściciel - sprzedam lub zamienię 
na tańszy. Tel. 0504-221-035. 

Fiat Uno, X 200 I rok, gaz, 5-0rzwiowy, 
bezwypadkowy, 9800 zł , sprzedam. 
Tel. 0501-586-017. 

Toyota Corolla 1.6, 1997 rok, bordo metalik 
- sprzedam. Tel. 0601-385-894. 

stan dobry- sprzedam. Tel 0607-613-259. Fiat 126p, 1996 rok, stan dobry - sprzedam. Teł. 0889-478-566. Fiat Palio 1.2, 1999 rok, I właściciel, 
faktura VAT-sprzedam. Tel. 0421710-89-34. 

Fiat Seicento 900, 2001 rok, 45000 km, 

niebieski - sprzedam. Tel. 0692-489-339. 
Skoda Felicia, zakupiona w salonie, 200 I rok, 
bezwypadkowa - sprzedam 
Tel.0603-588-228. 

Audi 80 1.8 gaz, 1990/94 rok - sprzedam. Tel. 0602-820-852· Opel Corsa, 2002 rok - sprzedam. 
Fiat Uno I.O, 1993 rok, 3-drzwiowy. Renault Clio 111.4, 1998/1999 rok, I właści

ciel, wspomaganie kierownicy, zielony 
Tel. 0511-315-179. Hyundai Lantra, 1992 rok, gaz- sprzedam. Tel. 050(}.167-670. 

Teł. 0888-986-904. 
Skoda Favori~ gaz, 1995 rok, idealna, czer- Tel. 04V7t 9-6l-48, 060l-206-664. FordMoodeo, 1997rok-sprzedam. 

Punto 1.1 SX, 1995/1996 rok; Ford Fiesta 
l.3i, 1996 rok; Skoda Felicia 1.3 MPI, 1998 
rok; Volkswagen Passat 2.0i combi, 1991 rok 
-sprzedam. Możliwość zamiany. Kupno, spr.t.e
daż, zamiana samochodów używanych. 

~metalik - sprzedam. Tel. 0692-489-339. 
Peugeot 405 GRO, 1991 rok- sprzedam. 
Tel. 046/ 835-00-49 po 16.00, 0693-366-069. wona,4800zł-sprzedam.Tel.0603-512-417. Opel Vectra 1.7 TO Isuzu, 1993 rok, Tel. 0608-539-560. 

Fiat CC 700, 1995 rok, bezwypadkowy 
- sprzedam. Tel. 060(}.394-592. 

Całe i uszkodzonll kupię, Głowno. ABS, szyberdach, 2x airbag, elekbycz- Renault Meganc, 1996 rok - sprzedam. 
Tel.0606-238-179. ne lusterka, wspomaganie kierowni- ·Tel. 0501 _04(}.690. 

cy - spizedam. Tel.11693-8354()5. 

Fiat Brawo 1.9 ID, 199611997 rok 
- sprzedam. Tel. 0888-445-679. 

Cinquecento- kupię. Teł. 0500420-702. 

Tico - kupię. Teł. 0500420-702. 
Fiat l 26p, 650, 1990 rok, cena 350 zł 
- sprzedam. Tel. 042171(}.73-56. 

Citroen Berlingo 1.9 D, Vl 1998 rok, bczwy- Fiat Punto 1.1 30, 1998 rok - sprzedam. 
padkowy - spl2Cdam. Tel. 046/837-83-52, Tel. 0691-539-911. 
0607-383-180. 

Ford Focus 1.8 combi, 1999 rok - sprzedam. 
Absolutniekupiękażdyosobowycaly, Tel. 0601-25(}.350. 
uszkodzony lub zniszczony. 
Tel. 0505-S45-n2. 

Absolutnie kuplę auta po 1990 roku, 
wszystkie marki, 100% satysfakcji 
i dojazd natychmiastowy. 

~_._..Teł. 0511-371-000. 

Nissan Patrol GR 30Tdi 2001 rok, pełne 
wypÓsażenie bez nawigacji; BMW 520, 
1999 rok, pełne wyposażenie bez nawigacji; 
Honda Civic, 1996 rok, salon, I właściciel 
- sprzedam. Tel 0602-673-181. 

Kupię każdy samochód. 
Tel. 0605-948-751. 

Kupię osobowe - całe, rozbite, 
skorodowane. Tel. 0601-391-405. 

Polonez 1500, gaz - sprzedam. 
Tel. 0510-090-480. 

Audi A2 1.4 benzyna, 2002 rok, salon, 
bogate wyposażenie - sprzedam 
Tel. 0668-425-645. 

Nissan Almera 1.6 SX, 1996 rok, pełne 
wyposaimie,gaz-sprz.OOam. Tel 0504-697-531. 

Sktipuję silniki SW-400 Leyland 
oraz części. Tel. 0602-123-360. 

Star 1142 do przewozu żywca, Lublin 
skrzyniowiec oraz Żuk kontener - sprzedam. 
Tel. 051(}.158-924. 0502-313~911. 

Opel Corsa typ A. silnik skrzynia biegów, 
instalacja gaz.owa i resztę - sprzedam 
na części. Tel. 0512-397-020. 

Volvo 440 2.0, 1994 rok - sprzedam. 
Tel. 0697-574-715. 

Fiat Uno I.O, 1994 rok, zielony metalik, 3d, 
blokada skrzyni biegów, autoalarm, 3600 zł 
- sprzedam. Tel. 0661-268-0(7 po 16.00. 

Seicento Van, 2000 rok, biały - sprzedam. 
Tel. 0605-539-256. 

Opony używane - importer. 
Teł. 0602-133-182, 0461837-01~0. 

Żuk, 1990 rok, 110 tys. km, 1000 zł 
- sprzedam. Tel. 046/838-47-86. 

Fiat Punto 1.2 16V, 1997 rok, salonowy 
- sprzedam. Tel. 0602-439-819 

Seat Ibiza 1.9 SOI, 1999 rok, 5-drzwiowy, 
klimatyzacja - sprzedam. Tel. 0606-287-445. 

Opel Astra 1.4 +gaz, 1997 rok, 3-drzwiowy, 
salonowy - sprzedam. Tel. 046/838-84-42. 

VW Polo, 1995 rok - sprzedam. 
Tel. 0509-791-220. 

Renault Clio diesel. 1995 rok - sprzedam 
Tel. 0887-464-325. 

Alfa Romeo 156, 1998 rok - sprzedam. 
Tel. 0500-167-670. 

Seat Toledo, 1993 rok+ gaz- sprzedam. 
Tel. 0608-539-560. 

BMW 520i, 1990 rok - sprzedam. 

Tel. 0501-040-690. 

Skoda Octavia IDi 1999 rok - sprzedam. 
Tel. 0509-791-220. 1 

Audi A4, 1995 rok - sprzedam. 
Tel. 0509-791-220. 

Sprzedam nową przyczepę_ samochodową. 
Tel. 0603-332-651. 

Renault Megane 1.9 D, 1998 rok; Mazda 323 
1.3 benzyna+ gaz, 1996 rok; Mercedes 200 D, 
1990rok i inne-sprzedam. Tel.0602-498-775. 

Absolutnie cale osobowe, 
uszkodzone - kupię. 

Tel. 046/831~5-71,0501-581-906. 

Absolutnie kupię osobowy, cały, 
uszkodzony. Tel. 0503-863-117. 

Mercedes 124 3.0 +gaz, idealny- sprzedam. 
Tel. 046/831-85-71. 

VW Polo I.O, 1998199 rok, 3-drzwiowy, 
I właściciel - sprzedam. Tel. 046/831-85-71, 
0501-581-906. 

Tel. 0421719-2(}.77, 0604-392-876. 

Koła zimowe Ford - sprzedam 
Tel. 060(}.164-138. 

Seicento 0.9, 1998 rok, I właściciel, kupiony 
w salonie, bezwypadkowy, garażowany 
- sprzedam. Tel. 0665-711-118. 

Citroen Saxo 1.1, 1999 rok, przebieg 
92000 km - sprzedam. Tel. 0421719-26-88, 
0603-610-225. 

Seat Ibiza 1.4 MPi, Xl 2000 rok, 
czerwony, 4 poduszki, elektryka, duży 
wyświetlacz, salonowy - sprzedam. 
Tel. 0694-945-034. 

Seat Cordoba 1.8 GLX, 1994 rok, ciemny gra
fit metalik, gaz, elektryczne szyby (ściemnio
ne) i lusterka, alufelgi letnie+ zimówki, 
szyberdach, centralny zamek, CD Pioneer, 
wspomaganie kierownicy, podgrzewane 
lusterka, atrakcyjny wygląd - sprzedam. 
Tel. 0502-312-363. 

GolfU 1.6, benzyna+ gaz, 1989 rok, alufelgi, 
szyberdach, przerejestrowany, cena 5800 zł 
- sprzedam. Tel. 046/874-15-70, 
0604-498-637. 

Astra combi 1.7 IDI, 1995 rok, cena 7800 zł 
- sprzedam. Tel. 0661-04(}.027. 

Wartburg 1.3 - tanio sprzedam. 
Tel. 0694-142-151. 

Fiat 126p, 1987 rok, stan dobry - sprzedam. 
Tel. 0698-23(}.013. 

Honda Civic l 6V, 1994 rok, gaz, bordo, 
alufelgi. centralny zamek, 8200 zł - sprzedam. 
Tel. 0888-261-433. 

BMW 316, 1990 rok, czarne, 5-<lrzwiowy, 
bezwypadkowy, stan idealny, 4200 zł 
-sprzedam. Tel. 0888-261-433. 

Renault Megane Coupe 1.6, 1997 rok, 
granatowy metalik, 10800 zł - sprzedam. 
Tel. 0888-261-433. 

Opel Kadett 1.4, 1991 rok gaz, biały, 
5-drzviiowy. 2200 zł - sprzedam. 
Tel. 0888-261-433. 

Volvo 960 Sedan 2.5, gaz, 1995 rok, grafit 
metalik, pełna opcja, 12500 zł - sprzedam. 
Tel. 0888-261-433. 

VW Wento 2.0, 1996 rok, srebrna perla, pełna 
elektryka, alufelgi, 10500 zł - sprzedam. 
Tel. 0888-261-433. 

Mercedes 140 3.5 TO, fioletowy metalik, 
pełna opcja, 28500 zł - sprzedam. 
Tel. 0888-261-433. 

Fiat 126p, 1991 rok, stan bdb - sprzedam 
Tel. 0696-069-544. 

Opel Astra Sedan, 1999 rok, bordowy, 
11800 zł - sprzedam. Tel. 0501-213-067. 

Fiat Brawa, 1999 rok, bordowy, I właściciel, 
bezwypadkowy, 11800 zł - sprzedam. 
Tel. 0501-213-067. 

Nissan Primiera, 1993 rok, grafitowy meta
lik, 5800 zł - sprzedam. Tel. 0501-213-067. 

Renault 19, 1993/1994 rok - sprzedam. 
Tel. 0888-445-679. 

Skoda 120 ~ stan dobry, cena 600 zł 
-sprzedam. Tel. 0607-160-958, 
046/835-33-55. 

Absolutnie cały, uszkodzony, 
osobowy - kupię. Teł. 0461831-85-71, 
0501-581-006. 

Naprawa automatycznych skrzyń biegów, 
Puszcza Mariańska, ul. Akacjowa 86, wszyst
kie marki. Tel. 046/831-84-39,0501-461-936. 

Kupię kaMe auto uszkodzone powyżej 
1990 roku. Tel.0602-685-613. 

Sprzedam przyczepkę 125 X 230. 
Tel. 0692-309-453. 

Absolutnie cały, uszkodzony, osobowy 
- kupię. Tel. 046/831-85-71, 0501-581-906. 

Żuk izotenniczny z agregatem chłodniczym 
- sprzedam, tel. 046/831-4(}.28. 

Przyczepkę niewiadowską używaną - kupię. 

Tel. 046/831-26-32. 

Mercedes Sprinter 212 D, 1997 rok, knitki 
- sprzedam. 0605-218-584. 

Passat combi, 1995 TOI - sprzedam. 
Tel. 0888-445'.679. 

Seicento 900, 1998 rok, benzyna + gaz, 
cena 7500zł - sprzedam Tel. 0602-685-613. 

Renault Clio 1.2, 1992 rok, benzyna + gaz. 
cena 4700 zł - sprzedam. Tel.0602-685-613. 

Kupię każde całe lub uszkodzone. 
Duży wybór Suzuki Swift, samochody z Nie
miec. Tel. 0421716-04-27, 0602-292-093. 

Fiat Cinquecento 700, 1997 rok, czerwony, CC 700, 1995 rok - sprz.edaffi. Fiat Uno, I 994 rok, groszek metalik, stan 

idealny - sprzedam. Tel. 0660-68(}.306. 

Audi A4 1.9 IDi, 1996 rok, pełna opcja, 
zielony metalik, 21600 zł - sprzedam. Tel. 0602-685-613. 

,..,..eugeot 406 2.1 IDi, 1998 rok, czerwony, 
klimatyzacja, ABS, alarm z pilotem w kluczy
ku, zielone szyby i lusterka, elektryczne szy
by i lusterka, 2x airbag, stan idealny, 18800 zl 
-sprzedam. Tel. 050(}.20(}.115. 

Mercedes 608 D, 1980 rok- sprzedam. 
Tel. 0692-iOl-989. 

Lakiery samochodowe. materiały lakiernicze 
~ --.. - auta osobowe, dostawcze, ciężarowe. 

Teł. 0512-391-051. 

Escort 1.3 CL, 1997 rok, I OO tys. km 
- sprzedam. Tel. 0461837-27-05 po 16.00. 

Suzuki Maruti 800, 1993 rok, 2800 zł 
- sprzedam. Tel. 0694-794-958. 

CC 700, 1997 rok, czerwony - spr.za
dam. Płaskocin 15, tel. 0507-C63~27. 

55 tys. km, bezwypadkowy, pełna dokumen- Tel. 046/837-27-27, 0888-044-406. Tel. 0501-213-067. 
Opel Astra Combi 1.70, 1992 rok-sprzedam. 
Tel. 046/831-84-61, 0603-099-751. 

tacja - sprzedam. Tel. 0607-609-237. 

Volvo 440 1. 7 + gaz, 1989 rok, 2000 zł 
- sprzedam. Tel. 0602-293-484. 

Fiat l 26p, 1998 rok - sprzedam. 
Tel. 046/863-60-14. 

Tarpan 239 D, 1990 rok - sprzedam. 
Tel. 088(}.124-451. 

Za 999 zł możesz stać się posiadaczem Polo
neza - przejściówki, zasilanego gazem B.R.C. 
z komputera. Tel. 0661-297-775. 

l 26p, 1995 rok, po kapitalnym remoncie 
- tanio sprzedam. Tel. 0606-319-335. 

Daewoo Matiz. 1999/2000 rok, czerwo'!y 
+gaz-sprzedam. Tel. 050(}.751-153. 

Nissan Sunny, 1991 rok, benzyna+ gaz 
-sprLedam. Tel. 0691-559-464. 

Mercedes „beczka", stan bdb - sprzedam. 
Tel. 0604-970-429. • 

Zatrudnię kierowcę kat. C+E. 
Tel. 0609-506-601. 

CC 700, 1998 rok, malinowy metalik, 
4700 zł; Astra 1.4 SV, 2000 rok, 57111)' metalik, 
stan bdb, 11700 zł - sprzedam. 
Tel. 046/863-06-10, 0694-547-204. 

Polonez Caro, 1994 rok, stan dobry 
- spizedam. Tel. 0241277-71-52. Volkswagen Golf U 1.6 O, 1987 rok, sz.erokie 
Polone-~ Atu Plus 1.4, -1997 rok, silnik Rove- zderzaki, grafit metalik, cena 2000zl 
ra, stan dobry- sprzedam. Tel. 0603-972-528. - sprzedam. Tel.0509-837-633. 

PUNKTY PRZYJMOWANIA OGŁOSZEŃ DROBNYCH DO „NŁ": • KWIACIARNIA „IKEBANA" NA NAROŻNIKU NOWEGO RYNKU I UL.KOZIEJ; 
• KWIACIARNIA „EGZOTYCZNA" NA UL. STANISŁAWSKIEGO 6; • KIOSK OS. DĄBROWSKIEGO 24 - RAMPA; • KIOSK LOTTO NA OS. BRATKOWICE; • FIRMA 
„BODEX" NA UL. MOSTOWEJ 5; • S.KLEP P. KRYNICKIEGO NA UL. ŁĘCZVCKIEJ; • SKLEP P. JANKOWSKIEJ W JACKOWICACH; • SKLEP P. PIECHOWSKIEJ 
W CHRUŚLINIE;• SKLEP P. PAPIERNIK W KOMPINIE, BEDNARACH I NIEBOROWIE;• SKLEP P. PACLER W BOBROWNIKACH; •SKLEP P. MOTYLSKIEJ W JAMNIE; 
• KIOSK P. ŁAZIKOWSKIEJ NA RYNKU KOPERNIKA W KIERNOZI; • SKLEP P. BEJ DY W OSTROWIE; • SKLEP P. GOJ W PARMIE; • SKLEP P. MARCZAKA W KRĘ PIE 
I W DOMANIEWICACH; • SKLEP P.KOWALCZVKA PRZY UL. GŁOWACKIEGO W ŁYSZKOW!CACH; • SKLEP P. WODZYŃSKIEGO W ROGÓŻNIE; • SKLEP GS 
W ZŁAKOWIE KOŚCIELNYM; • SKLEP P. FIGATA W NIEBOROWIE; • SKLEP P. SZALENIEC W ZABOSTOWIE; • SKLEP P. SOKALSKIEJ W ZAWADACH; 
• SKLEP P. TOMCZAK W BRODNYM JÓZEFÓW; • SKLEP P. SZVMAŃSKIEJ W WEJSCACH; •SKLEP P. FOKS W GRUDZACH STARYCH NR 60; • SKLEP P. GASIK 
W RYBNIE NA UL. DŁUGIEJ 2; • SKLEP P. WIERZBICKIEJ W STACHLEWIE; • SKLEP P. TOPOLSKIEJ W KURABCE; • SKLEP P. GREFKOWICZ W HUMINIE; 
• SKLEP P. RYBUSIEWICZA W ZDUNACH; • SKLEP SPO.ŻVWCZV W SANNIKACH, UL WARSZAWSKA 165; • SKLEP P. DRAGAŃSKIEJ W KOCIERZEWIE PŁN. I RóŻVCACH 
PUNKTY PRZYJMOWANIA OGŁOSZEŃ DROBNYCH DO „WIEŚCI": •KWIACIARNIA DOBEJA W GŁOWNIE, UL. WOJSKA POLSKIEGO 24; 
•SKLEP SPOŻYWCZO-MIĘSNY W GŁOWNIE, UL. SIKORSKIEGO 4; •SKLEP WIELOBRANŻOWY W GŁOWNIE, UL. HUTA JÓZEFÓW BL. 3; • KIOSK PRZEMYSŁOWY 
W STRYKOWIE PLAC ŁUKASIŃSKIEGO 2; • SKLEP Z ART. SPOŻVWCZO·PRZEMYSŁOWYMI W STRYKOWIE, STARY RYNEK. 
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Ford Fiesta l.80, 1996 rok, Ford Scorpio 2.0 
OHC, 1995 rok; Ford Mondeo l.8 TOI 1996 
rok; VWGolfll l.6DŁRenaultLaguna2.2D 
1995 rok; Auta z Holandii. 
Tel. 0694-745-543. 

Fiat Punto I.I, 1996 rok, 5-<lrzwiowy, 
-wiśniowy, metalik, tel. 0509-732-602. 

Renault Kangoo 1.4, 2000 rok, 5-osobowy, 
serwisowany, możliwość zamiany na taffizy 
-sprzedam. Tel. 0501-715-609. 

Seicento I.I, 2002 rok, 1-właścicie~ serwi
sowany - sprzedam. Tel. 0665-977-562. 

Opel Vectra, 1999 rok, bordowy metalik, 
I właściciel -sp~ Tel. 06Q2-367-765. 

Volkswagen Vento l.9 TOI, 1993 rok 
-sprzedam. Tel. 0510-331.Q52. 

Opel Corsa, 200,2 rok, I wia§ciciel, 
5-<lrzwiowy, bezwypadkowy - sprzedam. 
Tel. 0603-588-228. 

Daewoo Lanos Sedan, do 8 tysięcy złotych 
- kupię. Tel. 0694-216-417. 

Opel Astra 1998-2000 rok - kupię. 

Tel. 0695-502.Q28. 

Seat Cordoba, 1998-2001 rok - kupię. 

Tel. 0608-!08- 139. 

Daewoo Matiz, do 7000 zł - kupię. 

Tel. 046/835-33-08. 

Cinquecento 900, 1996-1998 rok - kupię. 

Tel. 0695-509-226. 

Volkswagen Polo, bezwypadkowy - kupię. 

Tel. 0692-829-882. 

Daewoo Nexia, do 5000 zł - kupię. , 
Tel. 0606-472-25 l. 

Corsa, 5-drzwiowa - c;bętnie kupię. 

Tel. 0606-436-231. 

Felicia 1.3 MPI, 200 I rok, bezwypadkowa, 
zadbana - sprzedam. Tel. 0603-588-228. 

Opel Vectra 2.0 16V, 1994 rok, gaz. Sedan 
- sprzedam. Tel. 0505-026-578. 

Hyundai H-200, 2.5TD, 199&'1999 rok, 
6-0sobowy; Citroen Jumper 2.50, 1996 rok 
- sprzedam. Tel. 0505-152-759. 

Ford Escort l.4, 1995/1996 rok, granat, 
wyposażooy. Tel. 0603.Q88-013. 

Toyota Hiace 2.40, 1999/2000 rok, 141 tys. 
km, książka serwisowa, 6-0sobowy, stan 
idealny, Tel. 0501-855-067_ 

Maluch, 1996 rok - sprzedam. 
Tel. 0697.Q86-80 l. 

Renault Mcgane l.90, 1998 rok, wyposaż.e
nie - sprzedam. Tel.0602-498-775. 

Mercedes 2000, 1990 rok - sprzedam. 
Tel. 0602-498-775. 

Opel Astra combi TO, 1995 rok - sprzedam. 
Tel. 0602-498-775. 

Mazda 323 l.3, 1996 rok, benzyna+ gaz 
- sprzedam. Tel. 0602-498-775. 

Łada 2107, 1990 rok - sprzedam 
Tel. 046/831-64-59. 

Fiat Uno, 900 cm', 1999 rok, cena 8000 zł, 
5-drzwiowy, bordo metalik, bezwypadkowy 
- sprzedam. Tel. 0604-233-371. 

Seicento 900, 200 I rok, uszkodzone 
- sprzedam. Tel. 0605-925-278. 

Audi 80 1.8, 1991 rok, benzyna+ gaz, 
4900 zł - sprzedam. Tel. 0602.Q60-126. 

Volkswagen Polo I.O, I 99&'1999 rok, 

3- drzwiowy, I właściciel - sprzedam. 
Tel. 046/831-85-71. 

Mercedes 124, 1991 rok, 3 litry, gaz 
- sprzedam. Tel. 046/831-85-7 l. 

Ford Escort, 1997 rqk, stan bdb - sprzedam. 
Tel. 0608-365-353. 

Opel Astra, 1992 rok, cena 6800 zł, gaz 
+ benzyna - sprzedam. Tel. 0695 184 580. 

Ford Escort 1.6, 1992 rok, cena 3300 zł, 

benzyna, 3-drzwiowy, srebrny - sprzedam. 
Rawa Maz.owiecka. Tel. 0606-952-277. 

Fiat CC, 1993 rok, cena 3200 zl. gaz 
na gwarancji, czerwony, okolice Rawa 
Maz.owiccka - sprzedam. Tel. 0603-538-903. 

Renault Clio I.I , 1992 rok, stan dobry kolor 
czerwony- sprzedam. Tel. 0503-384-451. 

VW Passat combi l.9 TOI, Xll 1995 
-sprz.edam. Tel. 0501-742-540. 

Polonez Truck 1.9 diesel, 1992 rok, cena 
2900 zł , 2-0SObowy, krótki - sprzedam. 

Rawa Maz.owiccka. Tel. 0606-952-277. 

Opel Astra II combi I. 7 COTI, 2003 rok 
- spricdam. Tel. 0605-409-738. 

Uno 1993 rok, kolor bialy - sprzedam. 
Tel. 0507-743-026. 

Powypadkowe kuplę. 
Tel.0605-100-674. 

Fiat Uno 200 I rok, cena 9700 zl, gaz, 

5-<lrzwiowy. bezwypadkowy - sprzedam. 
Tel. 0501-586-017. 
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Opel Astra l.7 TOI, (ISUZU), 1994 rok, cm, Sprzexlam lub wydzierżawię lokal, 

pp, wk, szd, af, nn i inne-sprzedam. os. Starzyńskiego. Tel. 0607-345-852. 
Tel. 0601-394-542. 

Kia Sportage Jeep 2.0 TOI, 1998 rok, 
sprowadzony- sprzedam. Tel. 0663-432-767. 

Renault 19 l.4, 1989 rok, gaz, elektryka 

Dorn murowany 2-piętrowy, częściowo 

wykończony, na działce 760 mkw. 
Łowicz, os. Górki, ul. Z.agórska 20, 
tel. 046/837-76-79, 0505-663-306. 

- sprzedam. Tel. 0888-236-415. Mieszkani~ 75 mkw., cegła, ul. Bolimowska 

Silnik Stara 200, budę do Osinobusu, Orkan - sprzedam. _Tel. 0508-096-941. 

i sortownik bębnowy - sprzedam Sprzedam M-2, 27 mkw., Głowno, os. Sikor-
Tel. 046/8 13-17-37. skiego bi. IO, Ili piętro. Tel. 04217 10-83-35, 

0608-657-588. 

MOTOROWE 

Motocykl Jawa 350 TS - sprzedam. 
Tel. 0504-803-823. 

Kupię motorynkę Simson. Tel. 0601-470-295. 

Ogar do drobnej naprawy po wymianie 

łożysk 230 zl. Tel. 0697-775-34 l. 

GARAżE 

Sprzedam garaż, os. Bratkowice. 
Tel. 046/83 7-89-7 l. 

Sprzedam garaż przy ul. Kwiatowej. 
Tel. 046/837-47-94. 

Sprzedam garaż na os. Bratkowice. 
Tel. 0606-447-777. 

Do wynajęcia garaż, os. Starzyńskiego. 

Tel. 0601-239-804. 

Sprzedam garaż z kanałem podświetlanym, 
os. Bratkowice na przeciwko bi. 43. 
Tel. 0605-974-777. 

NIERUCHOMOŚCI 
-SPRZEDAŻ 

Mieszkanie 3-pokojowe, pow. 60,33 mkw., 
Ili piętro, os. Bratkowice. 
Tel. 046/837-76-94. 

Działka budowlana 0,82 ha, Łowicz. 
Tel. 0605-562-651. 

Działka ze stawem szer. 50 m (O, 70 ha). 
Tel. 046/830-32-85. 

Zamienię kawalerkę własnościową 

na większe własnościowe. 
Tel. 069 l .Q20-987 do 20.00. 

Sprzedam działkę budowlaną 14 arów, 
z przyłączami, os. Mysłaków Brzozi>wek. 
Tel. 0602-586-487. 

Mieszkanie 32,5 mkw., w Łowiczu, 
os. Starzyńskiego fJ/71 , cena do uzgodnienia 
- pilnie. Tel. 0831355-46-61. 

Działka budowlana 0,82 ha, Łowicz. 
Tel. 0605-562.Q5 l. 

Sprzedam działkę budowlaną w Popowie. 
Tel. o6o6-353-074. 

Mieszkanie, 48 mkw. ill piętro, po remoocie. 
Tel. 0609-541-368. 

Mieszkanie 25 mkw., II piętro, 
os. Broniewskiego l/l l. Tel. 0507-071-041, 
022/785-31-55. 

Mini gospodarstwo 1,10 ha w tym 30 arów 
rolno-budowlanych, bez zabudowy. Klew
ków, tel. 0604-970-429. 

Kawalerka, 25 mkw., os. ll<aczew. 
Tel. 0880-037-474, 0604-504-65 l. 

60 mkw., os. Bratkowice. 
Tel. 0511-380-095 po 18.00. 

Sprzedam 1/2 blifaiaka, Łowicz. 
Tel. 0608-359-373. 

Mieszkanie -ł3 mkw. Tel. 0660-469-758. 

Sprzedam dom w segmencie wykończony stan 
bardzo dobry, od 4 lat zamieszkaly, 
tel. 0505-693-61 1. 

Sprzedam Działki budowlane w miejscowości 
żurawia l km od Białej Rawskiej. 
Tel. OW814-39-98 (wiecz.ocem), 0695-137-147. 

Sprzedam dorn w Rawie Mawwieckiej. 
Tel. 0608-456-588. 

Sprzedam mieszkanie o powierzchni 58 mkw. 
zmodernizowane, częściowo umeblowane, 
Rawa Maz.owiecka, os. Solidarności, 1 piętro. 
Tel. 0605-593-009, 046/815-48-13 po 16.00. 

NIERUCHOMOŚCI 
·KUPNO 

M-3 w Łowiczu lub w Skierniewicach 
- kupię. Tel. 0668-105-890. 

Kupię ziemię: Popów, Strzelcew, 
t.aguszew, Goleńsko lub okolice. 
Tel. 0601-257-098. 

Kawalerkę. Tel. 0692-1O1-989. 

Kupię lub wynajmę M-2 lub M-3 w Głownie. 

Tel. 0509-700-328. 

Kupię 3 pokoje do 50 mkw. 
Tel. 046/837-29-70 (wieczorem). 

Kupię dom do remontu, z działką w Łowiczu, 
do l OO tys. zł (oprócz os. Górki). 
Tel. 0510-281-830. 

Poszukuję obiektu na dom weselny. 
Tel. 0503.S77-175. 

Kupię gospodarstwo lub ziemię: Nieborów, 
Bolimów, Bełchów i okolice. 
Tel. 0604-582-243. 

Kupię kawalerl<ę lub inne małe mieszkanie 
w Łowiczu. Tel. 0668-372.Q61, 0608-532-586. 

Dom lub działka budowlana w Łowiczu. 
Tel. 0660-970-824. 

Kupi<; M-4 na os. Sikorskiego w Głownie. 
Tel. 0608-810-953. 

Dorn, segment, duże mieszkanie 
w Skierniewicach. Tel. 046/833-78-55. 

Kochanej Mamie 
ZOFII DZIEDZIC 
z okazji Jubileuszu 60-lecia 
w podziękowaniu za okazaną 
miłość, dobroć i pracowitość 
oraz dalszych wielu lat 
w zdrowiu, pomyślności 
i zadowoleniu z życia 

życzą dzieci z rodzinami 
oraz wnuczęta 

Marcelinka i Kacperek 

Serckczne podziękowania /-~,~~~- )'' 
':'"'">-Y ·""" za przekazanie informalji · (UĄ5 

o zdarzeniu zaistniałym w dniu 14.01.2006 r.V,: J .~ 
na par~ przy ul. Kaliskiej \ ~~ 

R·
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składają L.Z. Knsmalscy c v~ 

Maturzyści, Dyrekcja, Rada Pedagogiczna 
Szkól Zakładu Doskonalenia Zawodowego w 
z siedzibą w Łowiczu 

SERDECZNIE DZIĘKUJE". ~-
właścicielce Dworku Eden ·ff., 

Pani Mariannie Sierocie Dorn piętrowy z dziitlką, ul. Wmzawska 
Tel. 046/837-09-12. 

Mieszkanie: 3 pokoje + kuchnia, po remon-
cie, n piętro, sfan idealny. Tel. 0600-918-875. Kupię mieszkanie do 60 metrów. 

Tel. 0607-568-602. za przygotuwanie wspaniałego balu studniUwkowe~ 
Sprzedam 2,5 ha ziemi. Jadzień 11 , 
gm. Kiernozia Tel. 0660-967-161. 

26 mkw., Saks terier- sprzedam. 
Tel. 0880-037-474, 046/837-59-12. 

Sprzedam działkę budowlaną przy liasie· 
na Bielawy. Pilaszków 2. 

Dom - zabudowa bl iźniacza (Głowno), 

76 mkw. (3 pokoje) z działką550 mkw. 
i domem wolnostojącym 50 mkw., media, 
garaż, budynek gospodarczy. 
Tel. 0421719-1 1-41 po 17.00. 

Działka budowlana w Łowiczu, 3000 mkw., 
infrastruktura, bliskość handlu, usług, dwor
ców (kolejowego, autobusowego). z.aintere
sowanemu inwestorowi wyślę 9lertę z doku
mentacją, Tel. 022/633.Q9-46. 

SprzedamM-5, 75,5 mkw. Tel. 0668-157-179. 

Mieszkanie 72 mkw., N piętro, środkowe, 

os. Bratkowice. Tel. 046/837-55-42. 

50 mkw., c.o., Il piętro, os. Kostka 
Tel. 0607-328-007. 

86 mkw., os. M. Konopnickiej. 
Tel. 046/837-46-11 po 15.00. 

Sprzedam, wynajmę działkę, pow. 640 mkw., 
Łowicz, os. Górki Tel. 0661.Q30-735. 

Bliźniak, Głowno. Tel. 04217 1-92-771. 

72 mkw., IV piętro, środkowe, 
os. Bratkowice. Tel. 046/837-72-1 l. 

Mieszkanie dwupokojowe 51 mkw. 
przy ul. Kwiatowej. Tel. 046/837-81 -1 4 
po 17.00. 

Działkę budowlaną pow. 519 mkw. 
_(Głowno, ul. Kasztanowa), wszystkie media. 
Tel. 022/681-36-25 po 18.00, 0607-945-243. 

Mieszkanie 32 mkw. Tel. 0241235-10-48. 

Kiosk 13,5 mkw., bez lokalizacji. 
Tel. 0607-517-065. 

Działka budowlana 1200 mkw., w Łowiczu. 
Tel. 0502-278-760. 

Lokal handlowo-usługowy 210 mkw., 
centrum Łowicza, przy taręowicy. 

Tel. 046/837-42-M, 0602-192-463. 

83 mkw., cegla, ul. Bolimowska - sprzedam 
lub zamienię na mniejsze na os. Tkaczew. 
Tel. 0604-172-273. 

Mieszkania 32 mkw. i 34 mkw. - sprz.edam 

lub zamienię na wi<;ksze do 50 mkw. 
Tel. 0694-814-819. 

M-5, parter, cegła, 76 mkw. 
Tel. 0694-794-958. 

Sprzedam bliźniak w Łowiczu. 

Tel. 0502-549-997. 

Kawalcd<a 16 mkw., własnościowa 
Tel. 0663-721-342. 

Mieszkanie własnościowe 34,72 mkw., 
os. Swoboda, Głowno. Tel. 0889-285-5Ś8. 

Kawalerkę 25 mkw. własnościową 

na os. Swoboda, Głowno. Tel. 0888-323-780. 

Działkę ok. 860 mkw. (Głowno - Osiny) 
z budynkiem mi=kalnym, garaiami. 
Tel. 0510-929-559. 

Nowe mieszkanie 53,2 mkw. w Głownie 
naos. Kopernika, I piętro. Tel. 0502-051 -1 81. 

Działka 1300 mkw. Jastrzębia 8 l. 

Sprzedam dom w Rawie Maz.owicckiej 
na działce 4300 mkw., stan zamknięty. 

Tel. 046/814-25-36. 

Sprzedam dom w Rawie Maz.owieckiej. 
Tel. 05 12-102-284. 

Sprzedam działkę budowl~ 

o pow. 5800 mkw. w miejscowości Macbaty, 
cena 12000 zł. Tel. 0660-416-423. 

Sprzedam 4 ha sadu w miejscowości 

Narty, cena 120 tys. zl. Tel. 0660-416-423. 

Sprzedam dom w Skierniewicach. 
Tel. 0606-336-104. 

Segment l 80x300 m, działka 320 m, 

Skierniewice. Tel. 0603-8Q8-300. 

Sprzedam mieszkanie 65 mkw. osiedle 
Przydworcowe przy ul. Sobieskiego 
- cegła, I piętro. Tel. 0605-303-753. 

Sprzedam dom, 2 garaże stan surowy, częścio
wo wykończony, Rawa Maz.owiccka 
Tel. 0603-201-62 l. 

Mieszkanie 60 mkw., IV piętro, Widok, 
wraz z garażem. Tel. 046/832-70-48. 

Sprzedam mieszkanie M5, 72 mkw., V piętro, 

Widok. Tel. 046/832-85-39. 

Działka budowlana 21 OO m, Winna Góra 
- sprzedam. Tel. 046/831-54-90. 

Sprzedam mieszkanie 65 mkw .. osiedle 
Przydworcowe przy ul. Sobieskiego 
- cegła, I piętro. Tel. 605-303-753. 

Sprzedam M4, 60 mkw. w Skiemicwicach. 
Tel. 046/833-78-55. 

Sprzedam dom w Skierniewicach. 
Tel. 046/833-03-60, 0602-639-865. 

Dom usługowo-mieszkalny + dorn stan 
surowy. w centrum Białej Rawskiej, cena 
280000 zl - sprzedam. Tel. 0504-907-382. 

Sprzedam segment stan surowy - Widok. 
Tel. 0601-837-782. 

Sprzedam M-3, 48 mkw., os. Widok, 
cena 70000. Tel. 0507-053-3(\.3. 

Sprze<;lam M-3, 48 mkw., cena 67000 zł, 

Mickiewicza, 9 pi<;tro. Tel. 046/832.Q5-30, 
0504-138-342 

Dziękujemy także zespołowi „ Venus" 
R 

Kupię domek w Rawie Maz.owieckiej 
lub okolicy do 70000 zł. Tel. 0603-489-352. 

------------------------------- RE KLAM A -

DOBRZE Cl SIĘ WYDAJE 

PEUGEOT 307 Z 2005 ROKU 

OSZCZĘDZASZ NAWET 0 ZŁ 
www.peugeot.pl 

WIĘCEJ + . 
PEUGEOT 
W PEUGEO T . 

MODELE Z 2005 ROKU: 

OSZCZĘDZAJĄC 

KONKRETNE SUMY! 

PŁACĄC NISKĄ RATĘ 

W KORZYSTNYM KREDYCIE! 

PEUGEOT 1'007"-0SZCZĘDZASZ NAWET ZŁ 

ZŁ 

ZŁ 

PEUGEOT 206 - OSZCZĘDZASZ NAWET 

PEUGEOT 407 - OSZCZĘDZASZ NAWET 

PEUGEOT. ZAPROJEKTOWANY. BY CIESZVĆ. 

Liczba samochodów ogranlaona. Szczegóły w salonie. Peugeot 307 - zużycie paliwa: 
4,81/100 km, emisja C02: 126 g/km, dla silnika 1.6 HOi 110 KM. 

, ~GARAGE® 
Od 1981 róku robimy swoje. 

Profesjonalnie. 

Łódź ul. Strykowska 131 
Salon (42) 617 07 20 Serwis (42) 617 07 17 
Części(42)61707 1 8 Fax (42)6170721 

www.apgarage.peugeot.pl 
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NIERUCHOMOŚCI 
-WYNAJEM 

Górne piętro budynku, osobne wejście 
- dla fum lub osób prywatnych, trasa Łódź 
- Łowicz {Krępa) lub sprzedam. 
Tel. 0660-437-51 O. 

Wynajmę pomieszczenie na biuro 
lub gabinet w Łowiczy, ul. Stary 
Rynek 24/30c (obok ratus7a). Do wynajęcia 
dla fum są również miesikania w bloku 
w Łowiczu. Tel. 0600-365-799. 

Lokal do wynajęcia, ul. Krakowska. 
'Tel. 0692-722-045. 

Do wynajęcia lokal 70 mkw. {Głowno). 
Tel. 0421719-44-22. 

Do wynajęcia lokal w centrum 
Łowicza • na gabinety lekarskie. 
Tel. 0602-674-891. 

Wynajmę kwatety pracownicze (Głowno). 
Tel. 0602-630-316. 

Wynajmę lokal 45 mkw., ul. Długa 

Tel. 0660-699-025. 

Do wynajęcia, sprzedaży sklep w Łowiczu. 
' Tel. 0506-190-291. 

2 pokoje - do wynajęcia w Łowiczu. 
Tel. 046/861-00-18. 

Do wynajęcia lokal na działalność 50 mkw., 
światło, woda, c.o. - w centrum Zdun. 
Tel. 046/838-78-30. 

Do wynajęcia mieszkanie 3-pokojowe, 
os. Starzyńskiego. Tel. 046/837-66-24. 

Do wynajęcia nowe pomieszczenie 
na gabinet dentystyczny, centrum Łowicza. 
Tel. 0600-377-018. 

Pokój wolny. Tel. 0692-101-989. 

Do wynajęcia kiosk, ul. Długa 5f27. 
Tel. 046/837-36-24. 

Lokal do wynajęcia 25 mkw., wszystkie 
media w Rawie Mazowieckiej, 
ul. Jeroz.olimska 27. Tel. 046/815-11-64. 

Od zaraz wynajmę pomieszczenia 
na biura lub gabinety • Stary Rynek, 
Łowicz, oraz pomieszczenia dla finn. 
Tel. 0600-365-799. 

Wynajmę lokal na działalność- Skierniewice 
trasa na Łódź, 85 mkw. + parking 100 mkw. 
Tel. 0609-837-144. 

Firma Handlowa poszukuje do wynajęcia 
lokalu w centrum Rawy Mazowieckiej. 
Tel. 0604-272-140. 

Wydzierżawię - sprzedam kwiaciarnię 
w Rawie Mw.owieckiej. 
Tel. 0509440-390. 

Do wynajęcia lokal na działalność 
handlowo-usługową w Skierniewicach. 
Tel. 0601-470-295, 046/833-12-38. 

Do wynajęcia umeblowane 2 - pokojowe 
mieszkanie - Widok. Tel. 046/835-90-83, 
w godz. 8.00-16.00. 

Do wynajęcia lokale użytkowe 23 mkw. 
i 22 mkw. Tel. 046/833-41-73. 

Do wynajęcia lokal na gastronomię 
lub inne usługi, 150 mkw. Tel. 0509-849-465. 

Do wynajęcia PUB w centrum Rawy Maz.o
wieckiej 150 mkw., piwnice lub inna działal
ność, sklep itp. Tel.0606-952-277. 

Do wynajęcia Plac 950 mkw. w centrum Rawy 
Mazowieckiej, magazyn 50 mkw., parking, 
biuro. Tel. 0606-952-277. 

KUPNO - RÓŻNE 
Kupię drewno iglaste tartaczne. 
Tel. 0605-142474. 

Kuplę złom. 

Tel. 0504-350-641. 

Dowynajęciagarażzdużympomiesz.czeniem. • Skupujemy używany sprzęt 
Tel. 0691-620-837. rehabilitacyjno-treningowy. 

Do wynajęcia kawalerka w Łodzi. 
Tel. 0609-418-933. 

Stancja dla pani. Łowicz, 
os. Starzyńskiego 4/43. Tel. 046/837-42-76. 

Do wynajęcia mieszkanie na os. Bratkowice. 
Tel. 046/837-68-90. 

Do wynajęcia lokale w Łowiczu, 
ul. Nowy Rynek (I piętro}, 56 mkw. 
1170 mkw. Tel. 046/837-42-54, 
0606-1H-ó51. 

Wynajmę samodzielne mieszkanie lub domek 
jednorodzinny, najchętniej do remontu. 
Tel. 0668-262-745. 

Do wynajęcia mieszkanie. Tel. 046/837--02-98. 

Do wynajęcia lokal, 71 mkw., w pawilonie 
przy ul. Dworcowej i ul. Warszawskiej. 
Tel. 0605-578-502. 

Wynajmę lokal w Głownie do 30 mkw. 
Tel. 0510-156-709. 

Do wynajęcia mieszkanie 70 mkw., 
Stryków. Tel. 0602-802-205. 

Wynajmę halę około 200 mkw. na magazyn. 
Tel. 046/837-82-26 po 16.00. 

Do wynajęcia pawilon handlowy na targo
wicy w Łowiczu, pow. 30 mkw., stan bdb. 
Tel. 0241277-91-12, 0500-711-529. 

Mieszkitnie do wynajęcia na os. Bratkowice. 
Tel. 0607-589-649. 

Do wynajęcia kawalerka Tel. 0694-937-897. 

Do wynajęcia hale 500 mkw., przy trasie nr 2 
- tanio. Tel. 046/837-08-07, 0607-168-196. 

Lokale, 70 mkw., ul. z.duńska, I piętro 
(gabinety, biura) - do wynajęcia. 
Tel. 0602-154-969. 

Do wynajęcia mieszkanie na os. Broniewskie
go. Tel. 0513-896-804. 

Lokal - do wynajęcia w centrum Łowicza. 
Tel. 0887-602-881. 

Tel. 046/862-18-12, 0509-867-229. 

Kupię wagę inwentarzową I -tonową. 
Tel. 046/838-89-34. 

Opony Michellin 15/195/55 - 2 szt. 
Tel. 0500-385-907. 

' . 
Kupię, wymienię militaria, pamiątki po woj-
nie i wojsku (mundwy, hehny, bagnety) itp. 
Tel. 046/838-61-87, ~7-311-660. 

Kupię łóżko pi~trowe. Tel. 046/863-60-14. 

Kupię silnik hydrauliczny wolnoobro
towy, siłownik hydrauliczny 2-stron
nego działania o wysokości około 
160 cm. Tel. 0608-431-725 po 20.00. 

Kupię konstrukcję S"lklami do demontażu. 
Tel. 0606-377-034. 

Kupię rower używany, składak na 26. 
Tel. 0887-871-213. 

SPRZEDAŻ - RÓŻNE 
Sprzedam suknię ślubną, rozm. 46. 
Tel. 046/837-51-61. 

Tanio sprzedam suknię ślubną, rozm 38. 
Tel. 0502-418-790. 

Sprzedam regały magazynowe, silniki elek
tryczne, motoreduktor, szlifierkę stołową. 
Tel. 0421719-59-36. 

Sprzedam sofo< Beatę; futro karakułowe, 
stan bdb. Tel. 046/837-52-27. 

Okna „Wołomińskie" po wymianie - tanio. 
Tel. 046/837-05-67. 

Sprzedam pilnie 2 fotele, stan bdb. 
-fet 0461837-74-0t, 0502-629-406. 

Sprzedam do remontu agregat 4 kW, tokarkę 
rewolwerówkę. Tel. 0698-367-366. 

Sprzedam bale dębowe. Tel. 0500-385-907. 

Drewno kominkowe. Tel. 0503-068-193. 

Komputer Pentium II z monitorem - tanio. 
Plac 4500 mkw., magazyn 200 mkw. Łowicz, Tel. 0500-204-559. 
ul. Poznańska 189. Tel. 0889-478-566. 

Poszukuję mieszkiłnia w· Łowiczu. 
Tel. 0510-250-687. 

Do wynajęcia mieszkanie w Łowiczu 
dla studentów lub młodym osobom 
pracującym. Tel. 0500-231-554. 

Do wynajęcia mieszkanie 40 mkw., parter, 
os. Starzyńskiego. Tel. 0696-398-832. 

K walety pracownicze, IO osób, Stryków. 
Tel. 0501-579-477. 

Do wynajęcia lokal ok. 70 mkw., 
wszystkie media, Głowoo. Tel. 042/719-19-41. 

Poszukuję do wynajęcia M-2 
w Głownie. Tel. 0507-101-542. 

Antena CB Presiden~ nowa. 
Tel. 0888-718-102. 

Piec akumulacyjny, materac odleżynowy 
(nowy). Tel. 0502-768-100. 

AkordeonHochner Venli 3. Tel. 0665-243-247. 

Sp~am pierze gęsie. 
Tel. 0421719-56-38. 

Spl7.edam maszyny do produkcji skarpet 
i fonny. Tel. 046/838-28-07, 0889-910-653. 

Nagrzewnice powietrza, wózki pale· 
towe, sprężarki, skrzynki owocowe. 
www.famapl.com. Tel. 046/833.()3-10. 

Fotel gabinetowy. Tel. 0600-768-405. 

Sprzedam tanio nową pralko-wirówkę. Wynajmę małe mieszkanie w Głownie, 
okolicy. Tel. 0507-053-230. , Wiadomqść: Ojolice 1\4. Tel, Q\!80-175-562. 

• OGLOSZENIA DROBNE · 

Silniki elektryczne: 4,5 KW; 5,5 KW, I KW. 
Tel. 0694-695-011. 

Zagęsz.czarka gruntu 90 kg; piła stołowa 
do cięcia betonu kostki. Tel. 0601-303-279. 

Sprzedam małą elektrownię wiatrową. 
Tel. 0603-184-796. 

Wełniaki. Tel. 0692-101-989. 

Nowe i używane komputery, monitoiy, lapto
py„notebooki - po kookurencyjnych cenach. 
Gwarancja firmowa i serwis, FVAT. 
Tel. 0601-946-286. 

Komplet narzynek i gwintowników, zbior
nik alwniniowy 1500 I, komplet rozwierta
ków. Tel. 046/837-27-05 po 16.00. 

Sprzedam Hohoer 80 Weltrnajster 120. 
Tel. 0692-967-810. 

Wóz konny na drewnianych kołach. 
Tel. 0500-385-907. 

Sprzedam meble. Tel.046/837-30-80po 15.00. 

Lady i regały sklqJOwe. Tel. 046/837-02-98. 

Sprzedam bardzo stare skrzypce. 
Tel. 0691-265-469. 

Rower stacjonarny treningowy - sprzedam. 
Tel. 046/837-57-13. 

Wyposażenie sklepu spożywczego: lada 
chłodnicza, półka chłodnicza, waga 
elektroniczna, krajalnica, kosze metalowe. 
Tel. 0693-126-258. 

Poszukuję odbiorcy podłoża popieczarko
wego, 50 t tygodniowo. Tel. 0503-158-403. 

Wózek dwufunkcyjny dziecięcy. 
Tel. 0513-464-277. 

Kurtkę damską z lisów - sprzedam. 
Tel. 0694-695-011. 

Rwy 2,5", 8 zł/mb. Tel. 0508-823-182. 

Sprzedam suknię ślubną rozm. 38/40. 
Tel. 0505-667-099. 

Sprzedam segment 4-częściowy, 2 wersalki 
rozkładane, wilka, tłocznię do mięsa. 
Tel. 0601-663-404. 

Sprzedam tanio Casio CT -680. 
Tel. 0693-830-178. 

Sprzedam krajzegę nową. Tel 0600-953-269. 

Sprzedam krajzegę kompletną, solidne 
wykonanie. Tel. 046/837-90-82. 

Nokia 6100. Tel. 0693-405-1%. 

Suknia ślubna Mariees de Paris model Dako
ta biel, rozm. 40 +dodatki. Tel. 0602-850-872. 

Łódka motorowa z silnikiem 50 KM, 
z przyczepką. Tel 046/838-65-55. 

Aparat cyfrowy BTC 6.6 mega pixel + karta 
128 Mb gratis. Tel. 0508-957-360. 

Pila spalinowa Stihl Tel. 046/863-60-14. 

Meble kuchenne prawie nowe, stan bardzo 
dobiy - tanio sprzedam. Tel. 0606-710-189. 

Thmrażarkę dwnkomorową 11 O I. 
Tel. 0421719-18-50. 

Nową cegłę, nowy eternit grubofalisty 
- spl7.edam. Tel. 0504-SOJ..823. 

Sklep Głowno, ul. Wojska Polskiego 50 ofe
ruje używane: komputery, monitoiy, telewi
wry, autoradia, rowery. Tel. 0880-032-933. 

Sprzedam piękną sukienkę komunijną 
z gipiurą, Tel. 0421719-92-13. 

Stemple buClowlane. Tel. 0661-618-180. 

Sprzedam sypialnię: kolor biały, łóżko 
+ sz.afa 3-0rzwiowa, toaletka, 2 sz.afki nocne. 
Tel. 0665-711-118. 

Strugarka, wyrówniarka, czopiarka 
oscylacyjna. Tel. 0421719-28-75. 

Sprzedam wersalkę. Tel 0421719-29-47. 

Kaloryfery żeliwne nieużywane - sprzedam. 

Operatora koparki, koparlco-ładowarki 
- zatrudnię. Tel. 0691-621-098. 

Dziewiarza, mechanika • skarpety 
Matec DE • poszukuję. 
Teł. 0602.a69-719. 

Przyjmę chałupnictwo stebnówka, overlock, 
dwuigłówka, mereszka. Tel. 0511-971-809. 

Zatrudnię pracowników, wykształcenie 
rolnicze lub ogrodnicze, prawo jazdy kat B, 
praca - teren Łowicza. Tel. 0604-230-734 
po 17.00. 

P.O.M. Eko-Serwis Sp. z o.o. zatrudni 
os<JJ>y na stanowisko kierowca-omla
tacz (wymagania: prawo jazdy kat C) 
oraz na stanowisko omiatacz (wyma· 
gania: prawo jazdy kat B). Mile wi
dziane: aktualne świadectwo kwalifi
~cjl, prawo jazdy kat E. CV na ad· 
res: Łowicz, ul. Nadbzurzańska 1/3. 
Tel. 046l830..J5..25. 

Tel. 0602-349-480. Zatrudni« szwaczki (możliwość wysokich 

Meble, szafa, kredens, stół, krzesła drewna zarobków, ubezpieczenia). Bielawy, 
litego_ wysoki połysk, stan bdb. tel. 0600-312-701. 

Tel. 0607-302-816. Avon • bezpłatne zapisy, super 

Sprzedaż perfum, piękne znane zapachy, 
wspaniały zarobek. Tel. 046/838-60-60, 
0663-766-602. 

Sprzedam sucbe drewno na schody dębowe 
i jesionowe. Tel. 0691-751-749. 

Sprzedam agrowłukninę - tanio. 
Tel. 0693-157-117. 

Sprzedam wodne pompy przekaźnikowe, 
sprowadz.one z Włoch i działki wodne. 
Tel. 0241277-85-42, 0609-155-623. 

Sprzedam szafę dębową, maszyno< do szycia 
Łucmik:. Tel. 0605-090-90 I. 

Sprzedam zgrzewarkę do okien PCV Uiban. 
Tel. 0888-267-523. 

Sprzedam maszynę stolarską wielOCZ)1111lO
ściową, 1800 zł. Tel 046/838-04-13. 

SprL.edarn płytę gazową do zabudowy 
Ariston PH6 40MSV (nowa). 
Tel. 0504-520-152. 

Bieżnię nową. Tel.0604-158:528. 

Sprzedam lady chłodnicze, regały sklepowe 
i krajalnicę do wędlin. Tel. 0513-991-213. 

Sprzedam fortepian - antyk, sprawny, 
w dobtym stanie. Tel. 046/833-01-63, 

'0697-999-307. 

Sprzedam piec c.o., węglowo- miałowy, nowy. 
Tel. 0606-416-681. 

Sprzedam klimatyzacjo< nową Chigo na mały 
sklepik. Tanio! Tel. 0691-719-425. 

Sprzedam suknię ślubną: spódnica, gorset, 
bolerko, rozm. 38, wzrost 170 cm. 
Tel. 0504-458-299. 

prezenty. SMątfel. 0501--032-348, 
0421719-4447. 

Avon • konsultantki, super promocja. 
Sms 0606-268-ó52. 

Zatrudnię fryzjera damsko-męskiego. 
Tel. 0696--022-597. 

Miody, wykształcenie średnie - matura, 
uregulowana służba wojskowa, stolarz 
meblowy z praktyką, prawo jazdy kat B 
- podejmie pracę. Tel. 0501-707-657. 

. Zatrudnię asystenta do gabinetu terapii dole
gliwości bólowych kręgosłupa. MEDYK, 
ul. Ulańskiej 2, gab. 7. Przyjmujemy: 
śr. 16-19, sob. 8-14. Infonnacja i zapisy: 
046/862-18-12, 0509-867-229. Kursy 
zawodowe; zaświadczenia MEN, 
www.selenta.pl. 

Zwrot pod31ku z pracy - Niemcy, Europa 
Zachodnia. Tel. 071-385-20-18. 

Zatrudnię . operatora koparko-ładowarki, 
murarzy i pomocników budowlanych. 
Tel. 0667-728-283. 

Przyjmę szwaczki, szwaczy, prasowaczki, 
prasowaczy. Tel. OliO 1-635-056. 

Przyjmę na staż. Zajazd Szymanowice. 
Teł. 0601-439-657. 

Międzynarodowa fuma finansowa poszuku
je konsultantów do obsługi klienta. Wyma
gania: wykształcenie wy.ższe-średnie, 23-55 
lal Praca dodalkowa/stała, od 1000 zł. 
Tel. 0512-274-237. 

Szukam pracy, posiadam wykształcenie 
średnic ekonomiczne. Tel. 046/837-01-99. 

D<(bowa komoda i ława. Tel. 046/837-57-54 . SprzedammaszynędoszyciaTextim:i, 
Zatrudnię opiekunkę do dziecka. 

po 16.00. Tanio. Tel. 0605-248-509. 

Sprzedam pice miałowy, pleszewski, 3 m. 
Tel. 0503-151-450. 

Tennograf do chłćxlni . Tel. 0604-853-899. 

Sprzedam silnik ze skrzynią z osprz.ętem 
do Fiata 126p. Tel. 0606-968-284 po 18.00. 

Sony Ericson 121 Oi, gwarancja, czasza, 
konwerter Cyfra. Tel. 0698-833-377. 

Sprzedam trak taśmowy, przewoźny 
lub stacjonarny, cena od 12500 zł. 
Tel. 0506-534-100. 

Komplet mebli kuchennych, drewnianych 
(dąb). Tel. 0607-516-918, 046/839-63-46. 

Pianino Legnica i kaloryfery żeliwne 60 
żeberek. Tel. 0604-078-564. 

Sprzedam witrynę chłodniczą, zamrażarkę 
oraz wagę. Tel. 046/837-68-90. 

Kuchnia węglowa. Tel. 046/830-02-88. 

Biyczkę konną, stan dobty, 800 zł - sprzedam. 
Tel. 0502-512-939. 

Komputer z monitorem, 150 zł. 
Tel. 0512-306-416. 

Sprzedam wyposażenie do pi=rii: pice, stół 
chłodniczy, talerze itp. Rawa Mazowiecka. 
Tel. 0606-952-277. 

Sprzedam drewno opałowe. 
Tel. 0461838-06-54, 0501-179-357. 

Sprzedam komputer z biurkiem. 
Tel. 046/833-97-86 po godz. 17.00. 

PRACA 

Przyjmę do pracy w gospodarstwie 
przy krowach. Tel. 0600-822-089. 

Zatrudnię męi.czyznę na stanowisku 
kucharz-kelner. Tel. 0602-192-572. 

Poszukuję elektryka-automatyka. Kiernozia, 
tel. 0606-410-952. · 

Zatrudnię kosmetyczkę w Skierniewicach. 
Tel. 0604-405-489. 

Zatrudni<( piekarza do pieca. 
Tel. 0509-877-081. 

Zatrudnię szwaczki • I, li zmiana. 
Tel. 0600--052-848. 

Tel. 0602-527-481. 

Zaopiekuję się dzieckiem. Tel. 0660-318-692. 

Zatrudnię gitarzystę basowego, 20-25 lat. 
wesela. Tel. 0691-979-287. 

Zatrudnię szwaczki do szycia kostiumów 
kąpielowych Tel. 0609-837-130. 

Podejmę pracę na Poloneza Trucka, 
1,70 wys. i 2 m dl. Tel. 0512-397-020. 

Zatrudnię panią do pracy w sklepie. 
Tel. 022/678-57-20. 

Hurtownia Olejów Smarowych ,,Aga
tom Grupa" zatrudni przedstawiciela 
handlowego. Kontakt osobisty 
• Goleńsko 37. 

Avon - teraz 12 nowych prezentów. 
Tel. 0692-890-53 7. 

Pielęgniarka, referencje, dyspozycyjność, staż 
- opieka (dzieci, chorzy). Tel. 046/838-50-84. 

Hurtownia olejów smarowych 
,,Agatom Grupa" zatrudni magazynie
ra, mechanika. Kontakt osobisty 
• Goleńsko 37. 

' 
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25 lat - kierowca kat B, C, E świadectwo kwa
lifikacj ~ kursy dos-zkalają::e, 3 lata 
doświadczenia - SlUka pracy. 
Tel. 0603-332-651. 

Zatrudnię mechanika samochodu 
ciężarowego. Tel. 0605-094-165. 

Zatrudnię kierowcę kat. C+E. 
Tel. 0607-267-206. 

Zaopiekuję się dzieckiem. 
Tel. 0886-686-307. 

Studentka - poszukuje pracy. 
Tel. 0886-686-307. 

Zatrudnię sprzedawcę. Sklep całodo
bowy. Tel. 0509:S54421, 0501-788-231. 

Zatrudnił szwaczki • dzianina, 
praca-.caloroczna. Tel. 0603-107-489. 

Studentka 230piekuje się dzieckiem 
lub do innej pomocy - Głowno. 

Tel. 0501-361-307. 

Avon - warto zostać konsultantką, teraz 

w prezencie biżuteria, zegarek, torba, kosme
tyki. Tel. 046/838-60-60, 0663-766-602. 

Basista, kontrabasista - nawiąże prace 
z zespołem w celach zarobkowych. 
Tel. 0880-890-413. 

Przyjmę biegle szyją:e na zygzak i dwuigłów
kę z Łowicza lub okolic. 
Tel. 0609-837-130. 

Zatrudnię mechanika samochodowego 
z doświadczeniem. Tel. 0607-295-440, 
046/835-38-35. 

Avon- bez wpisowego. 
Smsffel. 0502-616-468, 046/832-74-42. 

Avon- atrakcyjna oferta dla nowych 
konsultantek. Smsffel. 0512-115-030. 

Zatrudnię pracownika w gospodarstwie 
sadowniczym na stałe z zamieszkaniem. 
Tel. 0606-833-036. 

Student prawo jazdy B, obsługa komputera. 
Poszukuje pracy. Tel. 0600-550-443. 

Finna budowlana poszukuje podwy
konawców do robót brukarskich 
- układanie kostki i krawężnika 
Tel. 0601~79. . 

Finna budowlana zatrudni inżyniera 
o specjalności robOty drogowe 
lub ogólnobudowlane do pracy 
na budowie na terenie całego kraju. 
Tel. ~28wew.18. 

Flnna zatrudni kierownika robót 
drogowych. Tel. 0461113J..98,.2 wew. 11. 

Flnna zatrudni wykwalifikowanych 
cieśli I zbrojarzy. Tel. 046/833-98-28 
wew.11. 

Zatrudnię operatorów maszyn 
budowlanych (koparko-ładowarka, 
równiarka, walec). Tel. 0603-755-726. 

Finna zatrudni absolwentów szkół wy
ższych o kierunku ogólnobudowla
nym i drogowym. Tel. ~~28 
wew.11, 0601-298-842. 

Zatrudnię mechanika samochodowe
go z prawem jazdy kal B, C, D, E. 
Tel. 0609-837-100. 

Zatrudnię fryzjerkę, Widok.. 
Tel. 0503-022-406. 

Poszukuję pracowników, stała praca 
na zestaw z naczepą, Tel.0506-003-207 

Zatrudnię pracownika do prac gospodarczych 
i prac przy koniach, możliwość zakwatero
wania. Tel. 0603-112-242. 

Kucharka - wesela i inne imprezy 
okolicznościowe, również pieczenie ciast. 
Tel. 046/831-61-51. 

USŁUGI WIDEO 

Wideofilmowanie. Tel. 0607-916-001. 

Fotografowanie - śluby, plenery. 
Tel. 0888-486-451. 

Wideofilmowanie. Tel. 046/837-22-04 
po 18.00, 0604-245-722. 

Dwuigłówka drabinkowa i overlock 
3-nitkowy. Tel. 0501-649-072. 

Apteka pilnie zatrudni magistra 
I technika fannacji. Teł. 0502·7~28 
po 16.00. 

Zatrudnię kierowcę kal C+E. Wyma-
gane doświadczenie. Tel. 0501.Q4-620. Wideofilmowanie cyfiowo, montaż 

Saksofon tenorowy. Tel. 046/837-58-80, 
0604-504-651. 

Wózek dziecięcy, 3-funkcyjny, stan bdb. 
Tel. 046/837-65-51 po 16.00. 

Komputer - tanio sprzedam. 
Tel. 0503-699-872. 

Destylarl<ę - ą>rzedam Tel 0502-469-218. 

Suknia ślubna rozm. 36-38. 
Tel. 0605-575-848. 

Sprzedam wózek dziecięcy wielofunkcyjny. 
Tel. 0604-177-042.' 

Tapczanik młodzieżowy szafira łazienkowa 
z umywalką 60 cm. Tel. 046/83 7-58-70. 

. Pralki, lodówki, zmywarki (gat li}. 
Tel. 0~10-1S8-880. 

Zatrudnię technika farmacji. 
Tel' 0602-255-161. 

Zatrudnię męi.czyznę do samodzielnego 
prowadzenia sk.ladnicy maszyn rolniczych. 
Tel. 046/837-47-85. 

~ody, wykształcenie średnie, prawo jazdy 
kat B, C, uregulowana służba wojskowa 
- podejmie pracę. Tel. 0607-648-682 

Serwis zatrudni na korzystnY,Ch 
warunkach mechaników I elektrome
chanika samochodowego. 
Tel. 0421719-29-37. 

Poszukuję do pracy samodzielnego 
mechanika samochodowego, Głowno. 
Tel. 0507-053-230. 

Poszukuję opiekunki do starszej pani. 
Tel. 0698-633-491 po 17.00. 

Poszukuję przewoźników, stała praca 
na zestaw z naczepą. Tel. 0506-003-207. 

Hydraulik - wykwalifikowany, z długim 
stażem - podejmie pracę od zaraz. 
Tel. 0691-600-553. 

22-letni, prawo jazdy kat B, własny 
samochód - podejmie dowolną pracę. 
Tel. 0505-728-221. 

Rusycysta - podejmie. pracę w niepełnym 
wymiarze. Tel. 046/838-74-40. 

Energiczna, uczciwa, dobrze zorganizowana, 
wykształcenie wyższJt ekonomiczne 
- podejmie pracę. Tylko powaine ofurty. 
Tel. 0605-679-764. 

-. 

komputerowy. Tel. 0887-674-630. 

Wideofilmowanie - protesjonalnie, tanio. 
Tel. 0600-447-843. 

Wideofilmowanie Kasia - wesela, cbrziy, 
komunie. Tel. 046/837-87-68, 0602-033-407. 

Wideofilmowanie, obróbka ko,;jputerowa, 
nowe animacje, DVD - profesjonalnie i tanio. 
Tel. 046/837-79-81, 0606-302-466. 

Cyfrowe wideofilmowanie, fotografo.. 
wanie, pełna obróbka komputerowa, 
DVD. Tel. 046/837..Q4.85, 0608-484--079. 

Wideofilmowanie cyfiowe, ~ kompu
terowa - tanio. Tel. 0606-852-557. 

Studio ,,Kroton" - nagrania cyfiowe, DVD, 
montaż - tanio, solidnie. 'rei. 046/837-47-48, 
0606-870-767. 
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Wesela - profesjonalnie, tanio, DVD. 
Tel. 0461837-52-23, 0606-312-048. 

Wideofilmowanie. Tel. 0608475-473. 

Wideofilmowanie KAMA - fotoreportaże. 

Tel. 046/837-75-58, 0604-591-295. 

Nie ryzykuj utraty bezcennych wspo
mnień! Przegraj pamiątkowe kasety 
wideo na płytę DVD. Teł. 0509~0-300. 

Video - fill'nowanie, tanio. Tel. 0608-244-400. 

Video - filmowanie, cyfra, tanio. 
Tel. 0608-244400. 

Video Foto. Tel. 0696-011~1. 

Cyfrowe studio Foto - Wideo: nagrywanie 
analogowe i cyfrowe: uroczystości ślubne, 
studniówki, zdjęcia i fotoreportaże (plener, 
wirtualne tła), cylTowa obróbka obrazu; sta
cjonarna nagiywari<3 DVD, zapis na DVD, 
CD, SVHS, VHS, montaż na zlecenie. Biala 
Rawska, ul. Mickiewicza I 2b. , 
TetJfux O 461815-83-98, 0604-588-132, 
e-mail: eduk@wp.pl 

Video filmowanie, DVD, foto. 
Tel. 046/832-10--06, 0509-105..()04. 

USŁUGI 
INSTAL-BUD.-REM. 

Tynki gipsowe agregatem - solidnie. 
Tel. 046/862-84-00, 0502-370-226. 

Instalacje elektryCZile, przyłącza, naprawy. 
Tel. 046/837-30-52, 0600-764-110. 

Cyklinowanie, układanie, 
lakierowanie - profesjonalnie - EFEKT. 
Tel. ~84-398. 

Panele podłogowe i ścienne, elektryka 

Glazura, terakota, klinkier, ogrodzenia, 
murarstwo. Tel. 0691-715-543. 

Cyklinowanie, polerowanie - nowo
czesny sprzęt Tel. 0694.a66-437. 

Usługi remontowo-budowlane, docieplanie 
budynków, wykańczanie wnętrz od A do Z. 

Wycena gratis. Faktury VAT. 
Tel. 046/830-24-<i5 po 20.00, 0510-158-877. 

Usługi hydrauliCZile, naprawy drobne. 
Tel. 046/837-22-04, 0604-245-722. 

Dachy, pokrycia dachowe, konstruktje, 
obróbki. Tel. 0609-846-316. 

Hydrauliczne usługi. 
Tel. 0506-064-122, 046/837-19-29. 

Usługi hydrauliczne - pełny zakres. 
Sprzedaż kotłów węglowych, miało

wych i na eko-groszek Zakup pieca 
z montażem 7% VAT). Zduny 9, 
teł. 046/838-75-63, 0601-379-355. 

Tynki, remonty, malowanie, glazura, terakota. 
Tel. 046/837-11-49, 069(K)()J-132. 

Glazura, terakota, gladż, płyta gik, malowa
nie, boazeria, panele, podłogi, siding, tynki. 
Tel. 0502--095-691. 

Nowe systemy f!pf!Wcze, wodnokanalizacyj
ne, kotły ekogrosz.ek; miał. Głowno. 
Tel. 0602-882-<il7. 

Remonty kompleksowe mieszkań. 
Tel. 0668-262-745. 

Układanie kostki brukowej. 
Teł. 0508-286-619. 

Ukladanie gławry, terakoty. panele, gładź 
i inne wykończenia. Tel. 046/838-20-56, 
0600-626-760. 

Cyklinowanie, układanie. 
- profesjonalnie, tanio. Tel 0696-381-880. - Tel. 046/837-42-55, 0501-180-959. 
Krycie dachów. Tel. 046/837-51-31. 

Tanio - malowanie, tapetowanie, gładż, płyty 
gik, panele podłogowe. Łowicz i okolice. 
Tel. 0608-685-867, 046/830-00-14. 

Układanie glawry, terakoty, wymiana insta
lacji elektryCZilych, hydrauli=ych, kanali
zacyjnych, sufity pocrn1eszanc - fuchowo. 
Tel. 0602-648497. 

Układanie kostki brukowej, granito
wej. Teł. 0692-789-266, 046/837~-99. 

Remonty - wykończenia. 
Tel. 0600-225-256. 

Gladzie gipsowe, glazura, murowanie komin
ków. Tel. 046/838-69125, 0607-244-358. 

Dach-Lux, Grzegorz Kosmowski ofe
ruje sprzedaż blachodachówek, da
chówek ceramicznych, blach trape
zowych, iynien renomowanych firm, 
podbitkę i inne akcesoria dachowe. 
Dobra jakość, konkurencyjne ceny. 
ŚWiadczymy usługi blacharsko-dekar
skie, krycie dachów. Łowicz, ul. Jana 
Pawła li 23. Teł.ffax 046/837-51-31, 
0509-72!Mi19. 

Balustrady ze stali nierdzewnej. 
Tel. 0504-065-376. 

Kompleksowe wykańczanie wnętrz, 
docieplenia budynków. Tel. 046/837-08-07, 
0607-168-196. 

Wykonuję wykończenia wnętrz, docieplenia 
budynkowe. Tel. 0603-992-432. 

Instalacje techniCZilej ochrony mienia: alar
mowe, przeciwpożarowe, telefoniczne, domo- , 
fony, bramofony, telewizja dozorowa. Mon
taż, naprawy, konserwacja. Profesjonalizm 
w przystępnej cenie. Tel. 0601-207-<i89. 

Usługi remontowe - malowanie, gładzie, 
płytki - tanio, solidnie, fachowo. 
Tel. 0500-738-600. 

Ocieplanie i adaptacja poddaszy, gips, sufity 
podwiCS7.ane, panele podłogowe. U nas 
za matcńał wraz z montaż.cm zapłacisz. 
tylko 7% VAT. „Elbo" s.c. Tel. 0502-228-972, 
0604-f>45-981, 046/863-31-74 po 18.00. 

Pr.eylącza, elektroinstalacje, pomiary. wideo
domofony, R1V-Sat, bramonapę<ly, systemy 
alannowe (monitoring). Remonty. hydrauli
ka. gla7Ura. terakota, gipsy, panele, stolarka, 
poddas711. VAT. Tel. 046/837-50-84, 
0601-303-858. 

Elektryk - monla7, naprawa. 
Tel. 0607-725-830. 

Wykończenia wn~lr7 - wszystko, cl~ktryka 
i poddasza. Tel. 0508-213-80 I. 

Cyklinowanie, układanie parkietu. 
Tel. 0604-334-891. 

Gama proponuje usługi hydraulicz· 
ne wraz z materiałem, nowoczesne 
piece na eko groszek i uniwersalne. 
Tel. 046/830-05-48, 0602-587-341. 

Wanny - odnawianie. !,'Warancja. 
Tel. 0603-753-973, 0461830-37-61. 

ż.aluzje, rolcly, verticale. Tel. 046/830-37-61. 
0603-753-97J. 

Usługi remontowe - glazura, terakota, panele, 
wszelkie zabudowy. Adaptacja poddaszy, 
sufity podwieszane, gładź, malowanie, szafy, 
pawlacze. Wymiana okien i drzwi. 
Tel. 046/837-73-99, 0605-562-651. 

Nadzory budowlane, przeglądy 

obiektów budowlanych, kosztorysy. 
Uprawnienia konstrukcyjn~udow
lane bez ograniczeń - mgr inż. 
Andrzej Terebiński. Teł. 0505-928424. 

Zakład stolarski - schody, poręcze, drzwi, 
podłogi, inne (wyrób i montaż). 
Tel. 046/837-59-11, 0606-617-497, 
046/830-08-(i4. 

Dachy - konstrukcje, pokrycia, naprayzy, 
konserwacje. Tel. 046/839-18-37, 
0609-227-348. 

Montaż płyt gik, gipsowanie, malowanie, 
panele - solidnie. Tel. 0507-267-179. 

Ogrodzenia, bramy, balustrady. 
Tel. 0507-958-766. 

Glazura, terakota, gipsy, inne: Tanio. 
Tel. 0604-757-072. 

Panele podłogowe i ścienne, boazeria, 
malowanie, tapetowanie, schody w panelach. 
Tel. 046/837-10-33, 0609-541-373. 

Panele podłogowe, ścienne, malowanie. 
Tel. 0506-709-127. 

Usługi remontowo-budowlane, wykończe
nia wnętrz, docieplanie budynków, klinkier. 
Tel. 0880-542-743. 

Kominy - montaż wkładów kominowych 
re stali kwasoodpornej i żaroodpornej, 
wykonywanie elementów nietypowych. 
Tel. 0608-1O1-676. 

Kominki - profesjonalny montaż. obudowy 
marmur, piaskowiec, granit, rcYLprowadzenie 
gorącego powietaa po calym domu. 
Tel. 0608-101-676. 

Glazura, terakota, gladź. panele - ceny 
do uzgodnienia. Tel. 0461837-95-43. 

Remonty - wykończenia wnętrz. 
Tel. 0600-225-256. 

Schody. balustrady, pampety (dąb. buk, 
jesion)-produkcja,monraż. Tel.0502-261-898. 

Vertal - żaluzje poziome, pionowe. Rolety 
materiałowe i antywłamaniowe. Siatki 
pt7.eciw owadom. Produkcja i \JIOnraż. 
Tel. 0602-736-692, 0602-297-257. 

Kostka brukowa, ogrodzenia betonowe, 
malowanie, tapetowanie. Tel. 0605-636-228. 

Usługi wykończeniowe, malowanie. gładź. 
montaż płyt gik. glazura, terakota, panele. 
Tel. 0698-022-624. 

Usługi hydrauliczne, nowe techno
logie - solidnie. Tel. 0505-775-266. 

Spawanie aluminium, kwasówki, 
żeliwa oraz plastiku. Tel. 0698-467-889. 

Remonty i wykońc-t<.'!lia Tel. 046/837-01-85, 
0608-810-953. . 

Tynki gipsowe agregatem. 
Tel. 0500-037-006. 
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Montaż okien, drzwi, bram garażowych, kon
serwacja okuć, gładzie gipsowe, malowanie 
i inne. Tel. 0691-166.Q5t, 0667-133-756. 

Instalacje wodno-kanalizacyjne i c.o., faktu
ry V/ff Tel. 046/835-31-26, 0604-173-360. 

Kominki - projektowanie, montaż, 
dystrybucja ciepłego powietrza. 
Tel. 0503-718-798. 

Odnawianie wanien, żaluzje, rolety. 
Tel. 0603-753-973, 046/830-37.Ql. 

Gładż gipsowa, malowanie, płyty k/g, 
doklad;lie, tanio. Tel. 046/832-73-78, 
0604-136-932. 

Usługi remontowe - gładź, płytki, malowa
nie prace wykończeniowe, tanio i "solidnie. 
Tel. 0500-738-600. I 

Murowanie, tynki, ocieplanie. 
Tel. 046/815-75-85. 

Instalacje c.o. i wodno-kanalizacyjne, 
montaż i wymiana piecy, glazura, montaż płyt 
gik, gladż, malowanie, układanie paneli. 
Tel. 0504-572-431, 0506-799-445. 

Docieplenie budynków i elewacji, 
możliwość tynków aloylowych, realizacja 
zamówień 2006 rok; konkurencyjne ceny. 
Tel. 0880-201-924. 

Usługi hydrauliCZile. Tel. 0603-917-448. 

Montaż wszelkiego rodzaju pokryć 
dachowych np. okna dachowe, 
rynny, podbitka, itd. Szybko, tanio 
i solidnie. Tel. 0607-610-786 .. 

INNE USŁUGI 

Rozliczanie PIT-ów - tanio. 
Tel. 046/837-95-28, 0606-146-216. 

Cięcie drzew niebezpiecznych. 
Rodzina Szychowscy. 
Tel. 0604-891-092. 

Do wypożyczenia dekoracja sali weselnej. 
Tel. 0698-398-871. 

Podciśnieniowe pranie dywanów, 
wykładzin, tapicerki meblowej. 
Tel. 046/837-73-07, 0694-876-103. 

Naprawa sprzętu J(GD. Łowicz, 
ul. Anni! Krajowej 44. -
Teł. 046/837-91~, 0691-961-244. 

Naprawa ciągników rolniczych. 
Tel. 046/838-39-68. 

Śluby oryginalną Warszawą. 
'Tel. 0505-238-115. 

Kucharka przyjmie w~la, komunie oraz im
prezy okoliCZilościowc. Tel. 046/837-84-46. 

Śluby- czarny Mercedes. Tel. 0600-741-147. 

Spawanie alwniniwn. Jastrzębia 45, · 
tel. 0504-065-376. 

Zespół - wesela. Tel. 046/838-66-46. 

Zcspół muzyczny: wesela, przyjęcia. 
Tel. 0607-777-304. 

Zespół - wesela, bale. Tel. 0502-473--091. 

Prawnik - porady, pozwy, wnioski. 
Tanio. Tel. 0461837-70-96, 0512-443-696. 

Meble pod wymiar - kuchenne, biurowe, 
szafy z drzwiami przesuwnymi. Solidnie. 
Tel. 0501-707-057. 

Uslugi transportowe - Renault Master, 
faktury VAT. Tel. 0607-406-024. 

Naprawa komputerów i inne usługi 
komputerowe. Tanio i solidnie. 
Tel. 0505-006-331. 

Usługi transportowe Lublin kontener 12 m;. 
FVAT na życzenie. Tel. 0601.-297-794. 

Projekty graficzne, przygotowanie do druku, 
banery, szyldy. Tel. 046/837--09-37 
od IO.OO do 18.00, 0694-646-915. 

Śluby VW Passat, 2004 rok. srebrny 
- tanio. Tel. 0604-838-05-0. 

Biuro rachunkowe. Tel. 0697-771-238. 

Zespół - żywa, dynarniCZila muzyka, akorde
on, saksofon, gitara, wodzirej. Bajęczneoświe
llenie, bańki mydlane. Tel. 0608-433-199 
(wieczorem). 

Krajowy przewóz osób, busy, 
18 miejsc, 8 miefsc. Tel. 0602-681-641, 
046/838-70-32. 

Anteny - montaż, instalacje. 
Tel. 0601-306-566. 

Saksofonista. Tel. 0692-1O1-989. , 
DJ profesjonalnie poprowadzi !<aż.clą impre
zi;, bale, wesela, bankiety. imprezy okolicz
nościowe. Tel 0604-281-361. 

Catering, profesjonalne dekoracje z towaru 
własnego lub powicrL.cin~ogo. sal weselnych, 
bankietowych. przyj<;Ć okolicznościowych 
i innych, stołów stoht wiejskiego, kościoła. 
Tel. 0603-953-048. 0513-529-864. 

Wesela: muzyka na żywo. Tel: 0691-979-287. 

Terapia bólów kręgosłupa, udary, 
Głowno, dojazdy. Tel. 0607-452-585. 

\Vypożyczam stół wiejski. 
Tel. 0604-802-045, 046/838-47-28. 

Skórzaną, kożuchową, futramą odzież - kom
pleksowo naprawimy, przerobimy (również 
nietypowe). Renowacja. Łowicz, róg Boli
mowskiej i Baczyńskiego - środy 

11.00-17.00. 

Zagubiono prawo jazdy o nr F0625 I I 7. 
Dla :malaz.cy nagroda. Tel. 0602-587-341. 

Pranie dywanów, tapicerlci w zakładzie 
i u klienta. Tel. 0501-431-978. 

SCARr' serwis RTV - naprawa sprzę
tu radiOYło-łeleWizyjnego - gwaran
cje. Łowicz, ul. Łódzka 47. 
Tel. 0604-774-760, 046/837-06-02. 

Śluby, przyjęcia, itp. - Limuzyna Lincoln 
Town Car 8 m, biała, skóra, drewno, telewizor, 
lodówka, stereo, podwójna klimatyzacja, 
neony. Tel. 0697-146-411 po 16.00. 

Naprawa sprzętu AGD - części. 

Tel.0510-1~0. 

Zespół muzy=y - wesela, bale, przyjęcia 
- tanio. Tel. 0511-870-127. 

· Doradztwo finansowe, kredyty hipoteczne. 
Tel. 0502-232-570. 

Regeneracja kartridży, naprawa 
drukarek u klienta. Tel. 0509-620-300 
w godz. 8.00 - 20.00. 

Kredyt w 15 minut, gotówka do ręki. 
Tel. 046/833--00-a5. 

Stopniowanie i konstrukcja szablonów. 
Tel. 0663-790-688. 

Kucharka weselna i inne imprezy okołi=o
ściowe, również pie<,'7.Cnie ciast. 
Tel. 046/831-61-51. 

D.J. wesela. Tel. 0606-760-599. 

Hurtownia odzieży używanej z Angtil. 
Tel. 0694-345-300. 

Wesela, zespół z wodzirejem- najtaniej. 
Tel. 0604-<i30-793 

Projekt ogrodów w zimowtj promocji 
I zł/mkw. Tel. 0660-636-814. 

Projektowanie, aranżacja wnętl'l. 
Tel. 0607-074-<i05. 

Lincoln Czamy, nowy model, śluby i inne 
okazje. Tel. 0604-869-878, 042/637-<il-30. 

Profesjonalna obsługa imprez muzy=ych, 
finnowych, koncerty, wesela, karaoke. 
Tel. 0505-700-159, e-mail: 
www.rnariuszkozlowski.com. 

Regeneracja kartridży, naprawa drukarek 
u klienta. Tel. 0509-020-300 w godz. 

8.00- 20.00 

Aby tanio wydrukować pracę dyplomową 
wyposażyć drukarkę atramentową lub lase
rową, Zrobisz to sarn najtańszym kosztem. 
Kiosk prz.ed kinem Polonez. 
Tel. 0509-620-300, 0508-132-608. 

Kominki - projektowanie. Montaż, dystrybu
cja ciepłego powietrza. Tel. 0503-718-798. 

Naprawa maszyn do szycia. Skierniewice, 
ul. Kilińskiego 26, w godz. 9.00-17.00, 
tel.046/832-29-33, 0602-<i48-!93. 

Maniciur, pediciur, henna i inne w domu 
u klienta. Tel.0603-808-300. 

Przeprowadzki. Tel. 0605-303-836. 

Remonty mieszkań, gładzie gipsowe, 
malowanie, prace wykończeniowe, tanio, 
solidnie. Tel. 0880-686-602. 

Panele podłogowe, ścienne, terakota, 
glazura, malowanie; solidnie, fachowo, tanio. 
Tel. 0§94-287-447. 

Glazura, malowanie, gipsowanie, cena 
do uzgodnienia. Tel. 0691-169-712. 

Sprzątanie biur, mieszkań. 
Tel. 046/814-62-92. 

Układanie boazerii, paneli podłogowych, 
zabudowa wnęk, malowanie. 
Tel. 0609-890-084, 046/814-38-62. 

Stopniowanie i konstrukcja szablonów. 
Tel. 0663-780-688. 

Naprawa mebli tapicerskich współczesnych 
i antyków, ukladanie i cyklinowanie podłóg, 
tel. 0603-200-532. 

KOMPUTERO 
- PISANIE 

Komputeropisanie. Tel. 046/837-46-85. 

Komputeropisanie, rysunki, wykresy - tanio 
i szybko. Łowicz, tel. 046/837-78-71, 
0602-277-013. 

NAUKA 

Korepetycje z języka angielskiego, 
nauczyciel. Tel. 046/837-05-41, 
0603-704-267. 

Angielski dla dzieci i młodzieży, 
profesjonalnie - korepetycje, wypracowania. 
Tel. 046/837-53-15. 

Język niemiecki - matura, korepetycje, 
tłumaczenia zwykle. Tel. 046/837-34-87, 
0695-774-273. 

Angielski - tylko w weekendy. 
Tel. 0607-385-953. 

Angielski - powtórka przed malwą, 
egzaminy. Doświadczony nauczyciel. 
Tel. 0606-295-590 po 15.00. 

Korepetytje z języka niemieckiego. . 
Tel. 0508-186-351. 

Język niemiecki, bułgarski - tlumaczenia 
przysięgłe, profesjonalne i zwykle. 
Tel. 046/837-78-15, 0507-194-820. 

Matematyka - student UŁ, 90 min} 25zl. 
Tel. 0606-647-491 

Matematyka. Tel. 046/837-85-96. 

Chemia. Łowicz, tel. 0508-186-335. 

Korepe1ycje - język angielski, magister 
anglistyki (Głowno). Tel. 0692-458-035. 

Mateniatyka - korepetycje, nauczyciel. 
Tel. 0502-982-594. 

Korepetycjczmatematyki. Tel. 0605-384-432. 

Mgr matematyki - korepetycje, dzieci, 
młodzież, matura, egzaminy. Doświadczenie. 
Tel. 046/837-53-15. 

Angielski, szkoła podstawowa i gimnazjum 
- srudentka. Tel. 0692-491-964 po 15.00. 

Nauczyciel rusycysta - korepetycje, tłumacze
nia. Tanio. Tel. 046/838-74-40. 

Statystyka, matematyka - srudenL 
Tel. 0691-961-143. 

Angielski - korepetycje, student. 20 zl,godz. 
Tel. 0663-457-098. 

Matura ustna, wypracowania, korepetycje 
gratis. Tel. 0693-738-382. 

Prace zaliczeniowe, magisterskie, 
Licencjackie, inne. Tel. 0693-738-382. 

Korepetycje z języka polskiego. 
Tel. 0603-758-271. 

Angielski dla opornych (tylko grupy) także 
z podręcznika uc:mia. Tel. 046/832-65-39, 
046/832-65-18, 0695-610-541. 

Angielski- profesjonalnie. 
Tel. 0604-782-165. 

Angielski korepetycje. Tel. 046/833-74-31. 

. Biologia, chemia korepetycje. 
. Tel. 504-688-169 w godz. 20-22. 

Angielski. Tel. 046/833-74-18, 
0509-765-759. 

Matematyka. Tel. 0668-3'79-885. 

Kurs szybkiego czytania i technik uczenia 
się, www.szybkieczytanie.pl. 
Tel. 0694-579-366 

ROLNICZE 

Suche wysłodki melasowane - sprze
dam. Tel. 046/839-28-71, 0887-133-395. 

_POLECAMY: spodnilł_od 19,99; spódnice, koszule, polacy,.bluzki 

Sprzedam suche wysłodki granulo
wane. Tel. 046/837-12-02 po 18.00. 

Sprzedam zboże paszowe. Sierżniki 35, 
tel. 0605-128-019. 

Sprzedam wycinaki do kiszonek różnego 
typu., duży wybór. Tel. 024/356-27-<iO. 

8eczlci asenizacyjne, ocynkowane, różnego 
typu, od 4000-8000 l. Tel. 024/356-27.QO, 
0509-282-300. 

Przetrząsacze karuzelowe, rozsiewacze 
Amazone - różne typy. Tel. 0606.Q22-973. 

Sieczkarnia Fortschnitt 1!188, Bialoruś 
rolnicza, śrutownik Bąk. Tel. 0606-<i22-973. 

Sprzedam beczkę asenizacyjną 9000 l, 
8000 zł, siewnik sześciorzędowy 
do kukurydzy. Tel. O:S03-528-<i45. 

Beczki asenizacyjne, ocynkowane, Orkan, 
glebog1yzarl<a 2,5 m, gruber 2,5 m, kombajn 
buraczany Neptun, ~czepy do siano-kiszo
nek, wycinaki do kiszonek, rozsiewacze 
nawozu, sieczkarnie do kukurydzy jednorn:<
dowe Pottinger, PZ, Mengele. 
Tel. 024/356-24.{)4, 0512-444-949. 

Siewnik zboż.owy Amazone D7 4 m, siewnik 
Pomaniak, siewniki do kukurydzy pneuma
tyCZile, mechaniCZile, pług 4-skibowy zago
nowy, zabe7.pieczenia sprężynowe. 
Tel. 024/356-24.{)4, 0512-444-949. · 

Sjxza:la!n słomę parow.mą. 
Tel ()69J.Q93.Ql6, <l46.1!38-14-35 (wieczorem). 

Sprzedam siano belowane. Arlradia 49. 

Sprzedam słomę żytnią 80 gr/belkę. 
Domaniewice, tel. 0607-090-232. 

Sprzedam słomę z mieszanki, ps:zenżyta, żyto, 
pszenżyto, mieszankę. Tel 0600-415-353. 

Kuplę drewno iglaste tartaczne. 
Tel. 0605-142-474. 

Sprz.edam ciągnik rolniczy z:etor 70 I l. 
Tel. 0504-270-890. 

Sprzedam kwotę mleczną, woj. mazowieckie, 
6000 kg. Tel. 046/861-13-68, 0663-474-301. 

Sprzedam mieszankę. Tel. 046/837-31-72. 

Sprzedam siano w kostkach. 
Tel. 046/838-50-86. 

Sprzedam limit buraczany 70 t 
Tel. 0693-025-952. 

Kupię kwotę ml=ą dla dostawcy 
bcipośredniego. Tel. 0604-114-248. 

Kupię kwotę mleczną 1500-2000 kg. 
Tel. 0660-813-000. 

Sprzedam jalówkę wysokocielną (ocena użyt
kowości mleCZilej). Tel. 046/838-74-45. 

Sprzedam silnik do C-360 i C-80 (3,5 tys. 

zł/szt). Tel. 0608-329-841. 

Sprzedam pszenżyto Videlio. 
Tel. 046/838.Q5-70 po 16.00 

Wydzierżąwię kwotą mlec-mą. 

Tel. 046/838-63-96. 

Sprzedam śrutownik i dmuchawę do zboża. 
Tel. 0503-039-101. 

Sprz.edarn opielacz 5-skibowy do warzyw. 
Tel. 0503-<i39-IOI. 

Sprzedam kombajn Anna i 50 t pszenicy. 
Tel. 024/285-82-25, 0693-824-736. 

Sprzedam ro=tnik obornika jednoosiowy. 
Tel. 0241277-35-47. 

Kupię lub wydziellŻawię kwotę mlecwą 
do 15 tys. kg z woj. łódzkiego. 
Tel. 046/838-47-13. 

Plug 4-skibowy zrywny AKPIL, siewnik 
Poznaniak, sadzarka czeska, opryskiwacz 
4oo I, kojec porodowy ula loch. 
Tel. 0600-047-954. 

Sprzedam pług 4-skibowy obrotowy K wer
ncland, zabezpieczenia resorowe Vario, 
2002 rok, pług 4-skibowy zagonowy Kwer
neland, zabezpieczenia resorowe, zestaw 
uprawowo-siewny bierny z hydropakiem 
4-metrowy, rom:utnik obomika jednoosio
wy, pług 5-skibowy zagonowy. 
Tel. 0511-315-179. 
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U NAS WARTO DAĆ OGtOSZENIE 
Każde ogłoszenie drobne zamieszczone do druku w Nowym 
Łowiczaninie oraz Wieściach z Głowna i Strykowa, ukaże się 
także we współpracujących z nami gazetach Głos Skierniewic 
oraz Głos Rawy Mazowieckiej. Bez żadnych dopłat! 

Sprzedam wały doprawiające Kroskil 4,5 m 
hydraulicznie skladane, Gruber ściernisko
wy 3,2 m Konkskilde, 2000 rok, opryskiwacz 
Harrly 550 I z atestem, deszczownię. 
Tel. 0511-315-179. 

Dojarki przewodowe, hale udojowe 
Polanes, wygrodzenia do obór, zgar
niacze obornika. Tel. 046/838-17-19, 
0609-788-373. 

Świetliki kalenicowe, drzwi skrzydło
we, przesuwne do budynków 
inwentarskich. Tel. 046/838-17-19, 
0609-788-373. 

Sprzedam słomę. Tel. 0606-324-970. 

Przyjmujemy zapisy na kw-częta odchowane, 
ogólnoużytkowe. Tel. 046/838-28-07, 
0889-910-653. 

Sprzedam jałówkę wysokocielną. 
Tel. 046/838-13-14. 

Sprzedam 1,8 ha łąki nad Bzurą, siano 
w kostkach. Bednary 78, tel. 0691-715-496. 

Sprzedaż kolczyków dla zwierząt 
hodowlanych. Najtańsze ceny. 
Tel. 046/838-62-19, 0668-131-109. 

Przywóz młóta browarnego. 
Tel. 060~255-914. 

Kwotę mleczną 15000 I - sprzedam. 
Tel. 0608-108-206. 

Sprzedam 20000 I kwoty mlec7Jltj. 
Tel. 0241285-41-09. 

Sprzedam nowe i używane dojarki przewo
dowe, schładzalniki mleka, zgarniacze 
obornika, stanowiska dla krów. 
Tel. 0421719-82-65, 0601-253-921. 

SprLedam ziemniaki Vclox, Vmeta, Satina. 
Tel. 046/838-72-94, 0501-613-045. 

Sprmlam kiszonl<ę kukurydzianą, sadzonki 
wierzby en~-rgctyczncJ, kukwydzę paszową; 

cebula, bwnki ćwikłowe - duże ilości. 

Tel. 0602-673-181. 

Sprzedam warchlaki duńskie, waga 
25-30 kg. Gasik - Niedźwiada. 

Tel. 0504-270oa90. 

Sprzedam wszelkie maszyny rolnicze impor
towane z Nien1icc. Tel. 0602-798-304, 
024/277-85-77, 0602-232-406. 

Sprzedam bardzo mało używaną, polską Kwotę mleczną sprzedam. Tel. 0693-359-116. 

sadzarl<ę do ziemniaków i dww-zędową Kwotę mleczną sprzedam- I I tys. 
kopaczką do ziemniaków. Tel. 0692-498-283. Tel. 0608-284-758. 

Sprzedaż rozrzutników I -osiowych, tande
mów, kabiny, agregaty Tel. 046/837-53-86. 

Anna ziemniaczana. 1989 rok - spu..edam. 
Tel. 0461838-24-18 po 19.00. 

Sprzedam żyto z pszenżytem, mieszankę, 
slomę. Tel. 046/838-99-25. 

Sprzedam prasę Z224/2, Orkan. 
Tel. 0604-976-452. 

Sprzedam C-360. Tel. 0880-090-717. 

Sprzedam jałówkę na ocieleniu (5 marzec). 
Karsznice Małe 19, tel. 0605-376-854. 

Sprzedam mi~ę zbożową. 
Tel. 0693-824-664, 046/838-49-05 po 18.00. 

Sprzedam żyto, pszenżyto, pszenicę. 
Tel. 0604-961-560. 

Kupię kwotę mleczną, Tel. 046/838-45-30. 

Sprzedam micszanl<ę. Tel. 046/837-33-81. 

9 jałówek wysokocielnych - sprzedam. 
Tel. 0693-157-117, Kocierzew. 

Ursus 2812, 1996 rok lub C-360, 1985 rok 
po remoncie-sprzedam. Tel. 06924>1-689. 

Zetor 82ł l, 1985 rok lub 3320, 1998 rok 
- sprzedam. Tel. 0608-420-169. 

Siewka nawozowa Amoz.one, dwutalerzowa; 
siewnik zbożowy Amaz.one; dmuchawa 
do zboi.a niemiecka - sprzedam 
Tel. 0601-272-521. • 

Sprzedam slomę i dojarkę. Tel. 0603-609-674. 

Sprzedam pszenżyto i jęczmień. 

Tel. 046/874-61-62. 

Opryskiwacze polowe i sadownicze, środki 
ochrony roślin, belki herbicydowe - super 
ceny. Chemfil, Dmosin 124. 
Tel. 046/874-72-88. 

Masey Fergusson 520 z sieczkarnią, 
15000 z! + remont 2000 zł. 
Tel. 0505-667-099. 

Siecz.karnia Forschnitt, prasa zwijająca Ne"' 
Holland zmiennokomorowa - sprzedam. 
Tel. 0604-191-027. 

Spi::z.edam agregat uprawowy i Gruber. 
Tel. 0604-191-027. 

Siewnik do zboża 3 m + siewki do nawozu. 
Tel. 0604-191-027. 

Sprzedam większą ilość pszenicy 
i pszenżyta. Tel. 0507-345-593. 

Pszenżyto, owies - sprzedam. 
Tel. 0600-624-412. 

Sprzedam jałówkę na ocieleniu 12.032006. 
Chąśno 49. Tel. 060ł-614-049, 
046/838-15-70. 

Sprzedam jałówkę wysokocielną. 
Bobrowniki 164, tel. 046/839-63-40. 

Sprzedam mieszankę zbożową. 

Wycinaki do kiszonek dww-nicczowe i pług Tel. 0604-771-777, 0600-428-743. 

zagonowy z zabcZj)icczeniami spręfynowy- Sprzedam 2 krowy na ocieleniu. 
mi -sprzedam. Tel. 0601-272-521. Tel. 046/838-03-41, 0608-794-368. 

Sprzedam C-360. Tel. 0241389-46-80. Sprzedam Z.Ctor 5211, 1989 rok, stan bdb. 

Sprzedam beczkę ~iiiwcyjną 4000-5000 I Tel. 0887-147-903. 

ocynkowana; rozsiewacz nawozu Amazonc
Rauch. Tel. 0601-297-783. 

Sprzedam jałówkę na samym wycieleniu. 
Tel. 046/838-16-90. 

Sprzedam jałówkę na wycieleniu. 
Tel. 0698-%7-471. 

Sprzedam przód od 4011 oraz kompletne kola 
18". Tel. 0600-911-512. 

Sprzedam kapustę bialą i wioską. Kupię ślęzę 
ogrodniczą. Tel. 0502-103-033. 

Kupujemy kosiarki listwowe tzw. Osy, 
zgrabiarki zawieszane tzw. Słonecz
ko do siana, sadzarki łańcuchowe 
do ziemniaków, atrakcyjne ceny. 
Tel 046/838-72-80. 

Sprzedam słomę prasowaną, Mysiaków 148, 
tel. 046/838-50-31. 

Sprzedamjalówkę cielną (03.03.06); obornik. 
Tel. 046/838-76-90. 

Sprzedam siano w stogu. Tel. 046/838-68-42. 

Sprzedam krowę na wycieleniu (likwidacja). 
Tel. 0609-261-389. 

Sprzedam jałówkę wysokocielną. 
Tel. 024/277-92-78. 

Sprzedam krowę. Tel. 046/838-82-22. 

Sprzedam jałówkę na ocieleniu. Dzierzgów 
54, tel. 046/838-67-08. 

Sprzedam jałówkę na wycieleniu (koniec 
lutego). Tel. 046/838-33-35. 

Sprzedam C-360, 1980 rok. 

Sp17.cdam siano w kostkach. 
Tel. 0693-307-763. 

Sprzedam rozrzutnik I -osiowy. 
Tel. 046/831-61-09. 

Sprzedam jałówkę na wycieleniu. 
Czatolin 167. Tel. 0609-737-061. 

Sprzedam jałówkę cielną Dżersej. 
Tel. 046/838-84-08. 

Sprzedam pszenżyto, mieszankę, siano. 
Łyszkowice. Tel. 0508-232-904. 

Tel. 046/837-47-70. Sprzedam jałówkę na wyciclenitL 

Glebogryzarka Grudziądz 2 m, mało używa- Tel. 046/838-88-39. 

na; rozsiewacz Kos; brony 5 - sprzedam. Kupię kwotę mleczną, Tel. 046/838-84-55. 

Tel. 0880-353-819. Kupię ETZ lub MZ 250. Tel. 0609-634-437. 

Śrutownik Bąk 7,5 kW; rozdrabniacz 
do buraków 1,4 kW z nowymi n~ 
- sprzedam. Tel. 0880-353-819. 

Kultywator z wałkiem 2,20 do C-360 
- sprzedam. Tel. 0880-353-819. 

Kupię talerzówkę większą niż 16 talerzy. 
Tel. 046/838-98-12. 

Sprzedam jałówki na wycieleniu. 
Tel. 046/839-63-42. 

Sprzedam słomę prasowaną. 
Tel. 0461838--04-73. 

Sprz.edam agregat uprawowy na bronie, 
szerokość 2,70 m, cena 11 OO zł. 
Tel. 0695-432-789. 

Sprzedam przyczepę 4,5 wywro~ orkan, Sprzedam jałówkę, termin wycielenia: 
obsypnik do warzyw, koła do Stara 66, zboże rnamx: 2006 rok. Tel. 046/831-28-89. 
paszowe. Tel. 046/838-36-04, 0887-043-946. 

Sprzedam siano belkowane, ul. Łódzka, 
Łowicz. 

Kupię kabinę do ciągnika radzieckiego T-25. 
Tel. 046/838-04-80. 

Sprzedam obcinarkę nożową do cebul~ 
I OOO zł. Tel. 0692-%3-077. 

Sprzedam jałówkę na ocielenitL 
Tel. 046/838-49-50. 

Sprzedam kozie mleko z dostawą do domu. 
Tel. 0605-423-318. 

Sprzedam ziemniaki jadalne i sadz.eniowe, 
odmiany Wmeta, Lord; pszenicęjruą, odmia
ny Sakwa. Tel. 046/838-39-69 po 20.00. 

Kupię przyczepę samozbierającą jugosło

wiankę, kombajn ziemniaczany Annę 
i używaną siatkę, potnebny odbiorca cieląt 
do 100 kg. Tel. 0601-269-410 po 20.00. 

Sprzedam 55 ton jęczmienia, 25 too mieszan
ki zbożowej, kiszonl<ę z kukurydzy 250 ton, 
siewnik do kukury<lzy i rozwijacz bel. 
Tel. 0241277-61-43. 

Sprzedam Bizon Z-056, 1982 rok, szerokie 

SprLedam ciągnik MF255 i sadzarkę czeską, 
Tel. 046/874-66-52. 

Wydzierżawię lub kupię 3000 kg kwoty 
mlecznej. Tel. 046/813-75-53. 

Sprzepam kosiarkę rotacyjną, 2000 rok, 
Famami, stan bardzo dobry i Orkan 2. 
Tel. 0510-734-342. 

Sprzedam ciągnik Z.Ctor 3011, 1986 rok, 
cena '4000 z!. Tel. 0602-660-126. 

Sprzedam części do Stara i Avia. 
Tel. 0602-660-126. 

Kupię kwotę mleczną. Tel. 046/831-53-55. 

Kupię ziemniaki jadalne. Tel. 0600-332-799. 

Mam do sprzedania obornik kurzy, 
tel. 046/815-19-87 po południu, 
0503-672-504. 

Siano, cena 25 z! za metr- sprzedam. 
Tel. 046/814-67-11. 

Kupię marchew jadalną, każdą ilOOć. 
Tel. 0603-070-533. 

Sprz.edam kwotę mleczną 3000 kg. · 
Tel. 046/815-65-46, 0512-335-276. 

ZWIERZĘTA 

Sprzedam bemarrlyny i S'lJJ3IJCa)' 

szczeniaki. Tel. 046/839-63-42. 

Pawie, ozdobne kaczki, bażanty. 
Tel. 0603-226-494. 

Sprzedam ryby - paletki. Tel. 0600-229-986. 

Sprzedam szczeniaki owczarka Kaukaskiegb. 
Tel. 0602-123-360. 

Bcmeńczyki · szczenięta - sprzedam. 
Tel. 0606-752-762. 

SprLedam burak, zboże. Tel. 0663-076-994. 

Chcesz korzystnie sprzedać lub kupić kwotę 
mleczną? Skorzystaj z usług Ogólnopolskiej 
Gieldy Kwot Mlecznych. 
www.kwotymleczne.com. 

opony, 22000 il; cheder do kukwydzy, Sznaucery miniatury - sprzedam. 

Tel. 0861273-60-26. 

Sprzedam prLC!rzą';acz karuzelowy, 
siewnik Poznaniak. Tel. 0606-882-785. 

Sprzedam wyciąg obornika linowy, 
zbiornik na ,!11łeko Alfa Laval 330 I. 
Tel. 046/838-77-03. 

6500 zł. Tel. 0692-335-998, 0241231-13-04. Tel. 0606-752-762. 

Sprzedam Ursus 9)4, 1997 rok, w pełni 
sprawny i inne maszyny. Tel. 0692-335-998, 
024/231-13-41. 

Sprzedam ciągnik C-330, 1990 rok. 
Tel. 0694-144-309. 

Sprzedam krowy po wycieleniu. 
Tel. 0504-204-037. 

Sprz.edam szczeniaki owczarka niemieckiego 
po szczepieniach. Tel. 046/838-73-93 
(wieczorem). 

Sprzedam owczarka niemieckiego, SUC2ka 
3-miesięczna. Tel. 046/838-78-38. 

Sprzedam długowłose owczarki niemieckie, 
szczenięta 6-tygodni, rodzice na miejscu, 
książeczki zdrowia. Tel. 046/839-69-44, 
0660-704-940. 

Schładzalniki do mleka, różne pojemności, 
serwis, gwarancja. Tel. 046/833-07-27, 
0505-039-888. 

Sprzedam jałówkę na wycieleniu. 
Tel. 046/838-14-14. -

Sprzedam krowy wysokociclne - wyc!t:lenie Pszenżyto i mieszankę - sprzedam. 
12.02. i 16.03. Osiek 39. Tel. 046/838-49-56. Tel. 046/874-73-13, 0889-821-584. 

Sprzedam beczkę kwasoodporną od mleka 
5000 I. Tel. 0887-560-896 wieczorem. 

Sprzedam kopaczkę ciągnikową do ziemnia
ków. Tel. 0887-606-871. 

Sprzedam sznaucerki miniatwici, czamo-srebr
ne i pieprz z solą. Tel. 046/839-69-44, 
0660-704-940. Niedrogo sprzedam parnik elektryczny, 

nowy; siekacz do buraku Jemioł. 
Tel. 0500-839-393, 0500-351-318. 

Sprzedam Bizona Z-56, 1983 rok; pług 
5-skibowy grudziądzki. Tel. 046/838-49-05 
po 18.00, 0693-824-664. 

Sprzedam 3 ha łąki. Chruślin 3. 
Tel. 046/839-21-94. 

Sprzedam schładzalnik do mleka, używany, 
stan bdb, 350 I. Tel. 0241277-95-84. 

Sprzedam jałówkę wysokocielną. 
Tel. 024/277-95-84. 

Pług do podot)iwlo~ opryskiwacz, dmucha
wa do siana, silniki eTektryczne, kompresor 
-sprzedam. Tel. 0694-695-011. 

Sprzedam siano luzem. Mysiaków 162, 
tel. 046/&38-51-25. 

Sprzedam pszenicęjarą do siewu. 
Tel. 046/838-75-17 wieczorem. 

Sprzedam śrutownik bijakowy ssąco-tloczą
cy 11 kW, rozsiewacz nawozów Amazone 
600 L pszenżyto, badyle z brukselki. 
Tel. 0606-792-712. 

Sprzedam siano i siomę belowaną, 
Nieborów 82. Tel. 046/838-57-13. 

Opony 11,2128 do T-25 - sprzedam. 
Kompina 62. 

Oś - sprzedam. Tel. 0694-695-011. 

Sprzedam prasę Z-224, stan bdb; 
opryskiwacz. Tel. 0512-274-583. 

Sprzedam ciągnik C-385, stan bdb. 
Tel. 0606-265-082. 

Sprzedam siewnik konny, poszerzony. 
Tel. 046/839-14-33. 

Sprzedam jałówkę na wycieleniu. 
Tel. 0241285-39-88. 

Kupię kwotę mleczną. Tel. 0241285-39-88. 

Sprzedam prasę rolującą, walcową Aroballa 
120xł20. Tel. 024/285-38-68. 

Sprzedam wyslodki bw-aczane. 
Tel. 0241285-39-73. 

Sprzedam mieszankę kukurydzy, owies 
i siano. Tel. 046/838-45-80. 

Sprzedam jałówkę wysokocielną. Sypień 83. 

Sprzedam prasę rolującą Krone 125, 120/120. 
Tel. 0461838-20-14. 

Sprzedam jałówkę na wycieleniu. 
Teł. 0602-660-785, 046/838-80-90. 

Sprzedam jałówkę wysokocielną. 
Sprzedam kwotę mleczną 7000 kg. Tel. 0600-421-548. 

Tel. 046/838-18-19. Sprzedam ciągnik MTZ 80, 1978 rok, z kom-
Sprzedam krajzegę jednoosiówkę do ciągni- fortową, kwadratową kabiną, 13200 z!. 
ka; oś do przyczepy. Tel. 0603-184-796. Tel. 0889-387-323. -

Ciągnik MTZ80 1990 rok, duża kabina. 
Tel. 0501-254-694. 

Prasa Welgar, z szerokim podbieraczem, 
ciągnik Ursus C-360. Tel. 046/838-77-76. 

Sprzedam siłowniki, łyżki podsiębierne, 
ramię do koparki Białoruś. Tel. 0889-387-323. 

SprLedam jałówkę wysokocielną. 
Tel. 046/863-53-05. 

Sprzedam siano belowane. Łowicz, 
ul. Poznańska 197. 

Sprzedam pszenic>;, mieszankę i pszenżyto. 
Tel. 046/83 7-66-52. 

Sprzedam żyto i mieszankę zbożową. 
Tel. 0602-689-205. 

Sprredam ciągnik C-360 3P, 1986 rok; 
prasę Z-224, 1992 rok; cyklop, 1988 rok. 
Wygoda 8. 

Spr.t.edam młoda krowę na ocieleniu z l!zecim 
cielakiem. Tel. 0693-136-318. 

Sprzedam przyczepkę do zielonki, stan bdb. 
Tel. 0504-202-361. 

Sprzedam młodą krowę, wycielenie: luty. 
Tel. 046/837-47-70. 

Sprzedam Bizon Record Z-058, 1997 rok. 
Tel. 0501-504-723. 

Sprzedam Ursus 4512, 2002 rok lub Ursus 
3512, stan bdb. Tel. 0500-222-737. 

Sprzedam prasę Z-224/ 1, orkan 2A, ładowacz 
Tur do MF-255, pług 5-skibowy, ślizgacz 
do prasy. Tel. 0501-504-723. 

Sprzedam Ursus C-330. Tel. 0500-222-737. 

Sprzedam kombajn zbożowy Claas 
Dominator 66, szer. chederu 3,60 m. 
Tel. 0500-041-366. 

Sprzedam jałówkę na ocieleniu, termin: 
2 marzec Tel. 046/838-26-91 po 19.00. 

Sprzedam przetrz.ąsarkę karuzelową do siana; 
śrutownik do zboża walcowy; butle 
tlenowe, 2 szt Tel. 0506-793-634. 

Kupię T-25 na części. Tel. 0698-809-457. 

Bielarka ciągnikowa - sprzedam. Sprzedam jałówkę wysokocielną i 5-letnią Sprzedam krowy mleczne, kwotę mleczną. 
Tel. 0500-222-737. ' 

Tel. 0692-101-989. 

Sprzedam przyczepy 3,5 t, niskie ~tki. 
Kocierzew Południowy 15. 

Sprzedam kukurydzę, jęcmńeń, pszenżyto. 
Tel. 0602-287-648. 

Ciągnik lub inne maszyny rolnicze, do remon
tu - kupię. Tel. 0506-713-289. 

Sprz\:<l<un jałówkę na wycieleuiu Ou~). 
'rei. ~-~8-IJ. 

krowę wysokocielną, Tel. 046/838-11-90. 

Sprzedam prosiaki i jałówkę cielną. 
Tel. 024/277-96-76. 

Kupię kwotę mleczną. 

Tel. 0607-147-913. 

Sprzedam kwotę mleczną 2743 kg. 
Tel. 0691-849-374. 

Dojarka samoje;zdna, silnik \Io Żuka 
-sprzedam. T~ Qiml().:8\lrt4 po 18,00. 

Sprzedaż warchlaków duńskich, moż
liwość kredytowania, skup tuczników 
- min 50 sz. Gasik - Niedźwiada. 
Tel. 0504-270oa90. 

Naprawa ciągników rolniczych. Rząśno 13, 
gm. Zduny, tel. 0602-123-360. 

Sprzedam prasę zwijającą Deutz Fahr, 
1998 rok, 120xl20, z rotokatem. 
Tel. 0604-078-564. 

Ciągnik C-330, bronę uprawową - sprzedam. 
Tel. 0421719-56-65, 0663-888-531. 

Siewnik konny, burak pastewny - sprzedam. 
Tel. 0504-803-823. 

Róine nowe części do C-330 - sprzedam. 
Tel. 0504-803-823. 

Blok do ciągnika C-360. Tel. 0421719-31-09 
po 18.00. 

Sprzedam mieszanl<ę. Tel. 046/874-73-81 
(wieczorem). 

Sprzedam bób, przyczepę. Tel. 0697-346-682. 

Sprzedam ciągnik MF 255, sadzarl<ę czeską, 
Tel. 046/874-66-52 (wieczorem). 

Sprzedam przyczepę HL 8 t wywrot Janusz 
Gudej. Tel. 0421719-58-14, 0601-169-682. 

Sprzedam opryskiwacz sadowniczy 
µwieszany Pibnet. Tel. 0421719-28,75. 

Sprzedam kwotę mleczną 3400 kg. 
Tel. 042/719-71'-54. 

Sprzedam prasę kostkującą, 1998 rok, 
stan bdb. Tel. 046/838-23-34. '· 

Sprzedam silnik C-385. Tel. 0880-653-586. 

Sprzedam jałówkę wysokocielną, 
Tel. 046/839-13-36. 

Sprzedam przyczepę 8 t, rolnicza, wywrotka. 
Tel. 046/831-91-23, 0604-427-059. 

Kupię kabinę C- 360. 
Tel. 046/831-45-&$ (wieczorem). 

Sprzedam słomę, siano. Tel.046/814-63-61. 

Sprzedam Żuka, Simsona Enderso. 
kombajn Anna. Tel. 046/83 L-40-72. 

Spr.a:dam agregat prądotwórczy 44 KVA. 
Tel. 0609-106-500. 

Sprzedam kwotę mleczną 4500 kg. 
Tel. 046/831~2-26. 

. Spr.a:dam siano, sianokiszonkę, słomę 
okrągle bele. Tel. 069t-84t;.:117. 

Sprzedam dwukółkę ciągnikową. 
Tel. 0607-599-864. 

Kupię lub wydzierżawię kwotę mleczną, 
Tel. 046/831-55-12 po 19.00. 

Sprzedam siano w małych belkach ze stodoły„ Kupię - wydzierżawię kwotę mleczną. 

Tel. 0608-726-253. Tel. 0697-693-678. 

Sprzedam byczka i 2 jałówki. 
Tel. 046/838-14-19. 

Sprzedam dwie jałówki wysokocielne. 
Grzy\Jów 62. Tel. 024/285-42-31. 

Kupię kwotę mleczną. Tel. 0693-153-508 
(wieczorem). 

Sprzedam pszenicę, pszenżyto i jęczmień. 
Tel. 0600-722-368. 

Sprzedam ziemniaki, cebulę. 
Tel. 046/838-78-46. 

Sprzedam 50 ton wysłotek buraczanych, 
zakiszonych, dobrej jakości. 
Tel. 024/285-39-73. 

Sprzedam pszenżyto Voltario 
oraz mieszankę. Tel. 0663-675-144. 

Sprzedam bób Top bob. 
Tel. 046/838-60-99. 

Sprzedam nasiona bobu. Kompina. 
;ret 0502-705-~2. • 

Kupię kwotę mleczną. Tel. 0605-381-326. 

Sprzedam kwotę mleczną 4500 kg. 
Tel. 046/831-62-26, 0889-879-753 po 18.00. 

Sprzedam siano prasowane. 
Tel. 0609-837-147. 

Parnik elektryczny, zlewozmywacz 
z podgrzewaczem, szafka jcdnodrzwioWa. 
Tel. 046/831-40-28. 

Sprzedam siano, sianokiszonkę, słomę, 
okrągłe bel~ Tel. 0691-846-117. 

SKR Godzianów zatrudni operatora 
maszyn rolniczych. Wymagane 
kilk1,lłetnie doświadczenie w tym 
zakresie. Istnieje możliwość wzięcia 
sprzętu w ajencję. Szczegółowe 
infonnacje pod tel. 046,/831-11-64 
po 20.00. 

Kupię topolę, tel. 0601-775-632. 

s~ ilwukółkę ci~jk~wą. 
To!!. 87..@64-S03. ... 

.. 
·~ 

Sprzedam Kochiny olbrzymy żółte. 
Tel. 0510-044-611. 

Sprzedam yorka. Tel. 046/837-57-21. 

Sprzedam Yorki porodowodowc. 
Tel. 0668-156-494. 

Sprzedam Owczarki porodowodowe. 
Tel. 0668-156-494. 

Sprzedam pekińczyki. Tel. 0421719-37-15. 

Sprzedam owczarka niemieckiego, 
2-miesięczny. Tel. 046/838-78-36. 

Sprzedam bażanty srebrne, złote louy ozdob
ne i gołębie. Zduny 101. Tel. 0507-743-181. 

Sprzedam owczarki niemieckie, 2-miesięczne. 
Tel. 046/8384>-2 l. ... 
Sprt.cdam jamniki szorstkowłose 
miniaturowe i owczarka długowłosego. 
Tel. 046/815-15-79, 0606-160-609. 

Sprzedam Jag teriery. Tel. 0607-333-3 ł 7, 
046/814-64-.94. 

Sprzedam Owczarki Colie szczenięta. 
Tel. 046/814-61-47. 

Sprzedam krowę wysoko mleczną, 
termin: koniec lutego. Tel. 044n10-47-03. 

Sz.czeniaki amstafa, 8-tygodniowe. 
Tel. 0602-318-670. 

Sprzedam szczeniaki rodwajlery. 
Tel. 0691-284-448. 

Sprzedam szczenięta owczarka 
niemieckiego, tel. 0502-045-051, 
0509-056-207. 

Oddam w dobre ręce pieska (kundelek) 
5-tygodniowy, czarno - biały, 

tel. 0503-48~. 

Sprzedam klacz małopolska arabskiej urody, 
5 letnia, gniada, doskonale ujeżdżona z pięk
nym ruchem, spokojna :zdrowa, 80 punktów 
bonifikacji, paszport, cena 6500 z!. 
Tel. 0603-112-231 

Sprzedam kucyki szlacheckie dW&-ogierki 7 
i 8 miesięcy tarantowany i bulano srokaty, 
~ ładne, spokojne, cena lSlJO z! szt.: 
lfe~'o6o3-112-23 l. ~~· 

~ „ ~ ------



24 9.02.2006 r. 

SP Wygoda, SP Bocheń 

Seniorzy odwiedzili szkoły 
Okolicznościowe spotkania se

niorów, w których uczestniczyło 
po blisko sto osób, odbyły się 
w piątek 3 lutego w dwóch szko
łach w gminie Łowicz - w Wygo
dzie oraz Bocheniu. Seniorzy zo
stali zaproszeni do szkół z okazji 
przypadających w ferie Dnia Bab
ci i Dnia Dziadka. 

( 

harakter obydwóch spotkań był po
dobny - seniorzy mieli odpocząć 
w miłym gronie, zobaczyć wnuków 

i wnuczki na scenie oraz mieć okazję do roz
mowy we własnym gronie. W Wygodzie 

GOK Domaniewice 

dzieci zaprezentowały inscenizację bajki 
„Czerwony Kapturek" oraz zaśpiewały 
piosenki dla babć i dziadków, w Bocheniu 
zaśpiewały okolicznościowe piosenki, re
cytowały wiersze itp. Oprócz tego w Wy
godzie wystąpiła część działającego przy 
Domu Ludowym w Zielkowicach w gminie 
'Łowicz, zespołu folklorystycznego ,,Jarzę-
bina". - Byli to uczniowie naszej szkoły- do
wiedzieliśmy się w szkole w Wygodzie. 
W obydwóch szkołach poczęstunek dla se
niorow przygotowali rodzice, a jednym ze 
sponsorów spotkań był Gminny Ośrodek 
Pomocy Społecznej. 

(mak) 

Wystawo proc ,z papieru czerpanego 

Bp Józef Zawitkowski na zakończenie gratulował dzieciom udanego przedstawienia. W czepcu, druga od lewej 
Małgorzata Chmielecka jako Matka Boska Łowicka. 

Kęszyce 

NIE TYLKO JASEtKA 
- Bałem się z początku o to jak 

wypadnie to przedstawienie 
w wykonaniu uczniów szkoły pod
stawowej, ale udało się wspania
le i mogę wam pogratulować, 
bo byłyście naprawdę świetne -

W połowie miesiąca otwarta zo
stanie w Gminnym Ośrodku-Kultu
ry w Domaniewicach wystawa 
papieru czerpanego autorstwa 
głownianki Agnieszki Andruszkie
wicz. Malarka zapowiedziała swo
ją obeeność na wernisażu. 

O koło 30 - 40 prac o dużym formacie 
będzie moina podziwiać przez mie
siąc. Na marzec natomiast zaplano

wana jest w ośrodku wystawa fotografii 
z kolejnej podróży Radosława Taflińskiego, 
tym razem do Nepalu. 

Agnieszka Andruszkiewicz w 1999 
roku uzyskała dyplom Państwowego Li
ceum Sztuk Plastycznych w Łodzi za 
kopię rzeźby Michała Anioła. Studiowa
ła· na Politechnice Łódzkiej na wydziale 
papiernictwa i poligrafii. Pierwszą wy
stawę miała w 1997 roku w Głownie, była 
to wystawa fotograficzna, w 1999 roku 
wystawiała tu prace malarskie. W 2001 

roku wystawę jej prac pod tytułem ,,Ma
kulatura - surowiec XX wieku", moż
na było oglądać w Dusznikach Zdroju. 
W 2003 roku po raz pierwszy wystawia
ła w Łodzi prace z papieru czerpanego, 
w 2004 roku - również. Do końca czerw
ca ubiegłego roku jej prace z papieru czer
panego prezentowane były po raz pierw
szy w Łódzkim Domu Kultury. 

Artystka nie tylko sama tworzy w pa
pierze czerpanym, ale uczyła tego gło
wieńską młodzież podczas zajęć warsz
tatowych w tamtejszym muzeum. W fol
derze dotyczącym wystawy prac z pa
pieru czerpanego Agnieszka Andruszkie
wicz pisze: - Zawsze korzystałam z pa
pieru, ale traktowałam go jako podkład 
do grafiki, pasteli, akwarel. Teraz papier 
}11 mojej twórczości wychodzi na plan 
pierwszy i staje się two!Z)'Wem nadrzęd
nym, zwłaszcza wykonany własnoręcznie 
przeze mnie. 

(eb) 
-komplementował dzieci ze Szko
ły Podstawowej w Kęszycach bi
skup Józef Zawitkowski zaraz po 
zakończeniu przedstawienia jase
łek łowickich, których scenariu
sza jest autorem. 

Prz.edstawienie przygotowali uczniowie 
reprez.entujący wszystkie klasy k~ckiej 
szkoły, pod kienmkiem nauczycielki Jolan
ty ~kiej,którajużwubiegłymrokuztej 
samej okazji przygotowała z dziećmi pierw
szy akt jasełek łowickich autorstwa ks. bi
skupa. To, że dzieci dały sobie wtetfy dosko
nale radę, zac~ło ją w tym roku do ambit
nego zrealizowania całości - powiedziała 

nam dyrektor szkoły Jolanta Malejka Sę
decka prowadzi w szkole koło taneczno -
rytmiczne oraz regionalny zespół taneczny. 
Widzom, którzy oglądali prz.edstawienie, 
szczególnie spodobała się postać diabła, 
w którą wcieliła się Ania Zapisek klasy n. 
Inną aktorką, którą pochwalił także ks. bi
skup, była Aleksandra Tannanowska z kla
sy IV, która wcieliła się w postać Kosiorko
wej, gospodyni łowickiej zagrody. Dwie inne 

role cbarakterystycme dla jasełek odegrali 
Małgorzata Chmielecka z kl. V (Matkę Bo
ską Łowicką) i Wojtek Rutkowski z klasy 
m (wójta gminy Bolimów, Andrzeja Jagu
rę). Autentyczny wójt z uśmiechem na twa
rzy oglądał swoją postać na scenie. Pr:led
stawienie oglądali także zaproszeni .ksi((Ża: 
proboszcz parafii w Kozłowie Biskupim 
ks. Władysław Czaplicki oraz proboszcz 
parafii w Bednarach ks. Józef Paciorek. 

P o występie rozpoczęły się obchody 
Dnia Babci i Dziadka Wn"IJCĘla za

prosiły ich na poczęstunek, słodkie ciasta 
i herbatę ufundowane przez Komitet Ro
dzicielski, obdarowały też wykonanymi 
przez siebie na zajęciach szkolnych laur
kami i kwiatami. Po poczęstunku zaczęła 
się zabawa choinkowa, która obfitowała 
w różne konkursy, trwała także przez cały 
czas loteria fantowa, w której dzieci mo
gły wygrać drobne upominki takie jak 
notesy, długopisy, mazaki, słodycze oraz 
nagrodę główną dużego pluszowego mi
sia. Na zakończenie zabawy dzieci otrzy
mały paczki wypełnione słodyczami. 

Zoproponui Kiernozionino Roku 

I nietrudno się nie zgodzić z bisku
pem, bo faktycznie trwające ponad 

półtorej godziny przedstawienie wypa
dło bardzo dobrze. Spektaklem tym 
uczniowie uczcili także Dzień Dziadka 
i Babci. 

Miejska Biblioteka Publiczna 

Wy.stawa o sławnych 
łowiczanach (tb) 

Jeszcze do środy 22 lutego do
rośli mieszkańcy gminy Kiernozia 
mogą zgłaszać kandydatury do or
ganizowanego po raz pierwszy 
konkursu Kiernozianin Roku. 

O głoszenie wyników i podsumowa
nie konkursu planowane jest 
28 lutego. Celemkonkursujestwy

różnienie i promowanie osób aktywnych 
społecznie. 

Zgłaszając kandydatów i kandydatki do 
tego honorowego tytułu, należy krótko uza
sadnić wybór. Nad uzasadnieniem warto się 

zastanowić, bo organizatorzy - wójt gminy 
Kiernozia i Gminna Biblioteka Publiczna -
zapewniają nagrodę nie tylko dla wyróżnio
nej osoby, ale też osobie, której uzasadnienie 
będzie najciekawsze. - Na pewno będzie 
z czego wybrać - mówi Zofia Serwach, kie
rowniczka biblioteki. W chwili obecnej do 
biblioteki wpłynęło już kilkanaście kopert 
ze zgłoszeniami. W każdej z nich moż.e być 
kilka kartek od członków danej rodziny. 
Rozstrzygnięcie konkursu odbędzie się na 
podstawie zsumowania liczby zgłoszeń, ja
kie otrzyma dana osoba. 

(mwk) 

C hcemy przybliżyć mieszkańcom nasze- Po raz pierwszy zaprezentowano ją 
go miasta wizerunki oraz życiorysy publicznie na sesji Rady Miejskiej 

sławnych ludzi, których nazwiskami nazwa- 26 stycznia. Wydawcą pozycji jest Wy
ne wstały ulice, żeby kaidy wiedział co zr<r dział Promocji Urzędu Miejskiego. Przed
bili dla Łowicza - mówi Magdalena Pakuł- stawiono w niej sylwetki 37 osób: sław
ska, dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicz- · nych łowiczan, honorowych obywateli 
nej. Na początku marca otwarta zostanie miasta i patronów łowickich ulic. 

Kupią, ale nie dofinansują 
w bibliotece wystawa przygotowana Na wystawie będzie można oglądać 
w nawiązaniu do niedawno opublikowa- zdjęcia oraz zapoznać się z krótkimi no
nej książki o sławnych ludziach związa- tarni biograficznymi ro.in. Józefa Cheł
nych z Łowiczem zatytułowanej „Gdy mońskiego, kardynała Józefa Glempa, 
Polak w Polaku jest Orzeł. Rzecz o sław- Władysława Grabskiego, Jana Pawła Il, 
nych Łowiczanach". błogosławionej Bolesławy Lament. (eb) 

Łowickie starostwo Zarząd powiatu łowickiego podjął decy-
nie dofinansuje wydania zję cxhnowną, gdyż jak dowiadujemy się 
albumu o polskiej wycinance z ust rzecznika prasowego starostwa Joan
• zdecydował Zarząd Powiatu ny Idzikowskiej, artykuł 30 ustawy o finan-
Łowickiego. Podjęta sach publicznych mówi, że ze środków pu-

natomiast została decyzja blicznych nie można tworzyć, ani też dofi-
0 tym, aby kiedy nansowywać fundacji. Jednocześnie na 

wspomnianym posiedzeniu zapadła decy-
wydawnictwo ukaże się zja 0 tym, że łowickie starostwo zakupi ja-
na rynku, zakupić jego kąś partię wydanych już albumów (na razie 

łowickie gołębie mistrzami Polski ;;:~~:~j';y~:,ocelów :0~~:~~~~~W:: 
W czasie Ogólnokrajowej Wystawy względemprawidłowej,zgodnejzwzorcem cyjnych. 

Gołębi Rasowych i Drobiu Oz.dob- ustalonytń dla poszczególnych ras gołębi, z prośbą o dofinarisowanie wyda- Powiat rzecz jasna albumów nie będzie 
nego, która odbyła się w ostatni weekend budowy ciała niaalbumupoświęconego ludowej spizedawał. Wydawnictwo trafi na pewno 
stycznia w Centrum Wystawienniczo-Tar- Wśród mieszkańców naszego powiatu wycinance zwróciła się do nasze- do zasobów powiatowej biblioteki. To, ile 
gowym w Szcżecinie, ptaki dwóch ho- w rasie srebrniak tytuł otrzymał ptak hodo- go starostwa warszawska Fundacja Wsp<>- egzemplarzy trafi do naszego powiatu uza
dowców z terenu powiatu łowickiego wany przez Henryka Dudka z Nieborowa, magania Kultury Ludowej. C~ kosztów leżnione jest natomiast od ceny albumu, która 
zostały najwyżej ocenione, zdobywając a w rasie sroka łowicka ptak Zbigniewa Sala- wydania publikacji pokrywa departament jak na razie nie jest jeszcze znana. 
tytuł mistrza Polski. mona z Bobrownik. Nie są to pierwsze pta- kultury Mazowieckiego Unędu Marszał- Czy starostwu opłacać się będzie ten za-

. • , Sęci#o,re oceniali kilkaset ptaków z te- ki z ich hódowli, które uzyskały mistrzo- ko"'.Skie~o, sama ~ja, Ministerstwo kup? W albwnie znajdować się mają wyci-
4 \ fenu _Całego kraju, pnede wszyiłlWu ped .. stwo.kraju. '- r, ~„·· .< v._ - ,tfht~<~~lttpy;ł ~ !IPQllSC!llZY. • nankizróż:nydmgionówmmegokraja.na 

przykład z kolebki sztuki wycinankarskiej, 
czyli Powiśla podwarszawskiego. Najmoc
niej "reprezentowany będzie w nim jednak, 
obok Kurpiów, właśnie region łowicki. Al
bum zawierać ma 215 reprodukcji wycina
nek, a prezentowane w nim będą między 
innymi wycinankarki: Henryka Lus z Ło
wicza, Krystyna Lis z Niespuszy, Ste
fania Borkowska z Boczek, Maria Stach
nal z Łowicza, Jadwiga Łukawska z Ło
wicza, Henryka Czechowska ze Złako
wa Borowego, Agnieszka Majer ze Zła
kowa Borowego czy Helena Rześna 
z Łowicza. 
Wśród wielu okołowycinankarskich te

matów, jakie poruszać będzie wydawnic
two, omówiona zostanie między innymi 
oryginalność polskiej wycinanki, wycinan
ka jako jedyna taka fonna twórczości ludo
wej w Europie, geneza wycinanek, lokali
i.acja ośrodków wycinankarskich itp. 

l' ~) 
~.~--'---~----
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ZAK OCH! ANI W KINIE PO RAZ SIÓDMY 
Tak, zdecydowanie lubię lu

towe wieczory w naszym mie
ście. Lubię, bo przez cały zi
mowy miesiąc można delekto
w~ć się kinem, muzyką. Sala 
jest wypełniona po brzegi {to 
nie żart, bynajmniej nie ironia) 
a na każdym seansie {koncer
cie) czuć atmosferę artystycz
nego święta. Och! Film Festi
wal w swej siódmej odsłonie 
udowadnia, że Łowicz to miej
sce, gdzie mieszkają osoby 
chcące oglądać dobre filmy 
i że takie imprezy po prostu od
bywać się muszą. 

P amięt
am początki - kino Bzura pęka 

w szwach, żeby otizyroać wejściów
ki należało użyć koneksji, bo w do

brym tonie było pokazać się na Festiwalu. 
Z czasem jakby ten pozytywny rodzaj sno
bizmu osłabł, ale nadal Och! cieszy się po
pularnością tutejszych miłośników sztuki. 
Więc nie tylko żądamy go w przyszłości, 
ale apelujemy o lepszą dla niego infrastruk
turę. Czyli (krótko mówiąc) salę. 

W tym roku organizatorzy znów zasko
czyli. Po pierwsze bardzo interesującym 
wydawnictwem reklamującym imprezkę, po 
drugie prostym, ale znakomitym zabiegiem 
technicznym - każ,dy film ma swoje dwa 
kolejne dni emisji (z koncertami i planowym 
przedstawieniem teatralnym tak być z oczy
wistych przyczyn nie mogło .... ) - jeśli ko
muś nie odpowiada jeden termin, ma alter
natywę. Brawo! A jakie dania zaserwowa
no nam w tej uczcie, przeczytacie w kilku 
kolejnych numerach Nowego Łowiczanina. 

Otwarcie Festiwalu nastąpiło w czwar
tek. I od razu zafundowano nam obraz kla
syka. No bo jak inaczej nazwać Wima 
Wendersa, reżysera, który robi filmy ze 

MIKOŁAJ TRZASKA QUARTET w Tipes Topes, od lewej stoją Mikołaj Trzaska - saksofon, Wacław Zimpler -
klarnet, Ksawery Wójciński - kontrabas, za perkusją niewidoczny na zdjęciu Robert Rasz. 

znakomitą, gwiazdorską obsadą, a mimo to 
potrafi utrzymać swój styL mieć indywidu
alny fason, charakterystyczny podpis, któ
ry wyróżnia go od innych i nie pozwala 
wplątać się w banał i szmirę? 

S ztuką bawi się od lat. W X Muzie 
zakochał się w Paryżu, gdzie miast 
pilnie studiować, siedział godzinami 

w kinie chłonąc wszystko co ważniejsze 
w ruchomych obrazkach. W rodzinnych 
Niemczech *ończył reżyserię, a potem już 
dał się ponieść magii kina - tyle że nie usiadł 

w fotelu widza, tylko na krześle z napisem 
,µ;żysef'. Kręcił dużo, ale tak naprawdę do
ceniono go dopiero w 1984 roku w Cannes, 
gdzie za „Paryż, Texas" otrzymał Złotą 
Palmę. Odtąd już na stałe Wenders będzie 
członkiem artystycznego establishmentu. 
Nawet jeśli troszkę niekiedy braknie mu ge
niuszu,jego dzieła spotkają odbiorców. Tyle 
tylko, re twórcy „Nieba nad Ber1inem", 
„Lisbon story'' czy „Buena Vista So
cial Club" rzadko nie dopisuje wena i nie
mal zawsze popełnia filmy udane. 

Nie inaczej jest z „Nie wracaj wte stro
ny". Scenariusz "Niemiec napisał wraz ze 
swoim długoletnim przyjacielem, aktorem 
i pisam:m, Samem Shepardem. She
pard zgodził się także zagrać główną rolę, 
a partnerowała mu Jessica Lange, na co 
dzień ... partnerka życiowa. Wendersowi 
trudno było namówić gwiazdy na wspólną 
pracę, bo tego z gnmtu nie robią, ale wy
mówki, re muszą zajmować się dziećmi pae
stały być aktualne i odmówić nie wypadało. 

F 
ilm opowiada historię gwiazdora we
sternów, o nieco już przyblakłej sła
wie, który jakiegoś pięlmego dnia pod

czas kręcenia kolejnego filmu o Dzikim Za-
chodzie, postanawia„dać nogę'' z planu. Ho
ward Spence chce uciec od skandali, roman
sów, hbacji, bulwarowej prasy i wszystkie
go co najgorsze wokół showbuissnesu. Za
ciera ślady, gubi tropy, słusznie dornniemu
jąc, że producenci nie pozwolą na klapę 
przedsięwziecia, w które wpakowali poważ" 
ny szmal i wyślą śladem zbiega ,,psa goń
czego". Howard pojedzie do matki, której 
nie widział 30 lat, żeby złapać oddech, 
„wyresetować" się, wyciszyć. Ale nie jest 
lnu .to dane. Bo mimo że nie jest już me
dialną twarzą numer jeden, to nadal nie 
może opędzić się do wielbicielek, wścib
skich i ciekawych fanów. A jego.plan 
doszczętnie burzy informacja którą prze
kazała mu matka - Iata temu został ojcem! 
Aktor postanawia więc ruszyć w prze
szł_ość, do prowincjonalnego miasteczka 
żeby odnaleźć swoją dorosłąjuż latorośl 

i byłą kochąnkę. Tylko, że jak się można 
domyślić, 30 lat to szmat czasu 
i będzie mu ciężko przekonać niespodzie
wanych bliskich, że mu na nieb zależy. 

W enders zrobił kolejny stylowy film. 
Reżyser przede wszystkim po
kazuje miejsca - ludzie są ważni, 

ale jako dodatek, wypełnienie. Stąd rozterki 
głównego bohatera sąjakby drugoplanowe. 
Twórca jest wielkim miłośnikiem amerykań
skiego Zachodu, a re Shepard to też ,,kow
boy, ,,Nie wracaj w te strony" był w zamy
śle pochwałą nie tylko „tamtych stron" co 

Kiernozia otulona śnieżnym puchem - taki tytuł nosi wystawa 23 zdjęć prezentowana w Gminnej i pewnego stylu życia Dlatego urzeka leni

Bibliotece Publicznej w Kiernozi. Fotografie wykonał sekretarz gminy Jarosław Bogucki. Nie jest to pierwsza wy rytm Butte, specyficznego miasteczka 
prezentacja jego zdjęć w bibliotece, bo były tam już np. zdjęcia przydrożnych kapliczek z różnych miejsco- w Montanie, gdzie czas jakby się zatrzy-

, . mał. No i muzyka, zdjęcia - formalnie bez 
wosc1 gminy, robione letnią porą. Obecne wykonane były w najbardziej mroźny poniedziałek, 23 stycznia. 

A wstyd! Bo 
bracia dwu
krotnie (1999 
i 2005) zdominowali canneński festiwal 
i choć nie jest to rzecz jasna wyznacznikiem 
robienia Wielkiego Kina, to jednak po pro
stu wypada coś takich twórców obejrzeć. 
My w Łowiczu taką szansę dostaliśmy, bo 
w ramach Ocha! obejrzeliśmy ostatni nagra
dzany film belgijskiego duetu „Dziecko". 

S 
mulna, swrstka historia dotyczy dwoj- • 
ga młodych ludzi. Bruno i Sonia żyją 
sobie z dnia na dzień, nie dbając o pie

niądze, bo te przychodzą łatwo dzięki roz
licznym interesom dwudziestolatka. Te ,,in
teresy" to drobne kradzieże, wyłudzenia 
izwykłe„żebry". Wszystko się zmieni, kiedy 
zostaną rodzicami. Tzn. zmieni się dla niej, 
bo on nie ma zamiaru wziąć się do uct.ciwej 
pracy. Dlatego kiedy ostatnie euro wyda na 
kurtkę dla swej lubej, a jeść się chce, posta
nawia sprzedać ... dziecko! Transakcja zo
staje przeprowadzona, ale gdy dowie się 
o tym Sonia traci przytomność i ląduje ·w 
szpitalu. Bruno zdaje sobie sprawę, re mat
ka przekaże sprawę_ policji, więc szybko 
wycofuje się z umowy ,,kupna-sprzedaży''. 
Ale nic nie będzie takjak wcześniej, bo po 
czymś takim być już nie mok 

Film Dardennów poraża realizmem. Nie 
mawnimnicwesołego,atylkogorzkiśmiech, 

który wywołuje ,,kunszt" złodziejski na
szego bohatera. Belgowie z premedytacją 
posługują się ubogimi środkami, zatrud- ' 
niają często naturszczyków, ba, nie pod
kładają muzyki, żeby obraz był jak naj
bardziej autentyczny. I muszę przyznać, 
że mnie taka formuła przekonuje. ,,Dziec
ko" krytykuje konsumpcyjny, nastawio
ny na branie, styl życia. Są rzeczy waż
niejsze niż pieniądz i nie na wszystko da 
się znaleźć kupca. Bruno się zmieni, ale 
żeby _do tego doszło, musi swoje prze
żyć. Muśi w końcu przestać być tytuło
wym dzieckiem. 

Nie sposób nie wspomnieć w tym miej
scu o odtwórcy głównej roli. Jeremie Re
nier to aktor Dardennów, przez nich od
kryty i dla nieb często grający. Ale role 
u braci dały mu także wejście na francuskie 
salony i angaż w\vielkich widowiskach. Jego"" 
Bruno to nieodpowiedzialny gówniarz, ale 
mimo wszystko Renierowi udało. się wy
pracować dla swego bohatera troszkę sym
patii u widza. Bo też cieżko się gniewać na 
taka ofiarę losu. .. . 

*** 

O 
bok dwóch wspomnianych wyżej 
propozycji filmowych, w weekend 

· mieliśmy troszkę muzyczki. Ale 
za to jakiej! Nad Bzurę przyjechał Mikołaj 
Trzaska ze swoim kwartetem. Uznawany 
przez wielu za największa gwi~ę połą
cż.enia free-jazzu z dwudziestowieczną kla
syką, po raz pierwszy gościł w naszym pięk
nym mieście. Trzaska to nietuzinkowa po
stać na rodzimej scenie. Współpracuje nie 
tylko z jazzmanami, ale także z takimi roc
kendrollowyrni instytucjami jak Tymon 
Tymański czy Kasia Nosowska. Grał 
z Miłością, Oczi Cziome, Pogodno, ale 
wśród znawców to przede wszystkimi 
wybitny jazzowy instrumentalista, obecnie 
realizujący się wspólnie z grupą Emergen
cy w nowym projekcie - Mikołaj Trzaska 
Quartet. 
· Łowicki występ odbył się znów przy 
pełnej sali i sprowokował do przyjazdu 
melomanów nawet z Warszawy. Koncert 
podzielony był na dwa godzinne bloki i sty- ' 
listycznie nawiązywał do charakteru Festi
walu, bo słyszeliśmy głównie muzykę ilu
stracyjną, filmową. Jeśli ktoś do tej pory bał 
się jazzu, to nie mam wątpliwości, re od 
soboty będzie jego fanem. 

Czekamy na kolejne nie mniej interesują
ce filmy, koncerty, no i na Jana Machul
skiego i jego spektakl. Napiszemy Wam 
o tym. . 

Pytaliśmy sekretarza gminy, czy robiąc je chciał coś podpowiedzieć osobom, które będą brać udział ~~-Wendersa każdy szanujący się ro
w konkursie fotograficznym, jaki niedawno został w Kiernozi ogłoszony. Przyznał, że trochę tak, choć nie wie, dzimy kinoman zna dość dobrze, 0 tyle 
czy uczestnicy konkursu będą mieli okazję robić zdjęcia podczas podobnej aury. Zgodnie z regulaminem Jean- Piene Dardenne i Luc Darden

.sekrBtarz nie.może b}lć.uozesflJil<iem konJ<tVSU • • „ · "' .., (mwk) ne są nad Wisłą zupełnie anonimowi . 
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INFORMATOR 
ŁOWICKI 

Telefony: 
Taxi osobowe 837-34-01 
lnterTaxi 0603..()6..18-18 
Taxi bagażowe 837-35-28 
Powiatowy Urząd Pracy 837-04-20; 837--03-73 
Biuro Rady Miejskiej 830-91-06, 830-91-1 l 
Urząd Miejski; Sekretariat 830-91-51 
Awarie oświetlenia ulicznego 830-91-45 do 47; 

0605-629-84 l czynny całą dobę; 
(046) 862-lfr63 od 7.00 do 15.00, 
(046) 862-l(r63 po 15.00 autanalyc1Jla sekretmka 

Urząd Skarbowy: centrala 837-43-58, 837-32-38, 
837-65-59; sekretariat 837-80-28; informacja po
datku dochodowego 837-65-05 

ZUS 837-69--09 
Rodzinny Klub Abstynenta ,,Pasiaczek'' Low i cz, 

ul. Św. Floriana 7 (muszla na Błoniach), 
tel 837-(,6.92, czynny: codziennie w godz.. 16.00-20.00. 

Punkt pomocy dla ofiar przemocy w rodzinie (siedziba 
RKA ,,Pasiaczek", Łowicz, ul ŚW. Aoriana 7 (muszla 
naBłoniach),czynny:pn„czw„pt. wgodz.16.00-19.00. 

Samopomocowa Grupa Abstynencka ,,Nie ma moc
nych" w z.dunach (siedziba GOK z.duny) - spotka
nia w czwartki o godz. 18.00. 

Gminna Grupa Abstynencka w Bielawach - spotka
nia w czwartki w godz. I0.00-11.00. Po infonnatje 
można dzwonić w czwartek do Urzędu Gminy 
w Bielawach w godz. 8.00-1 O.OO. 

Punkt konsultacyjny przy Grupie Wsparcia ,,Przemi
nęło z wiatrem" (problem przemocy) w Domaniewi
cach, cżynny: piątek 16.00-18.00, tel. 838-33-l l. 

Informacje: 
Informacja PKP 837-63-11 
lnformatja o krajowych nwnerach 118-913 
Infoonacja o międzynarodowych numerach 118.-912 

INFORMATOR 
GŁOWIEŃSKI 

I STRYKOWSKI 
Informacje w Głownie: 

Informacja: PKS 631-97--06 
Naprawa telefonów 96-96 
Naprawa telefonów publicznych 980 

Telefony w Głownie: 
Filia Powiatowego Urzędu Pracy 719-20-76 
Urząd Miejski: 

- ul. Mlynarska 719-11-51 
- ul. Dworska 719-11-29 

Urząd Gminy Głowno 719-12-91 
Taxi osobowe 719-10-14 

Telefony w Strykowie: 
Filia Powiatowego Urzędu Pracy 719-84-22 
Urząd Miasta - Gminy Stryków 719-80-02 
KRUS 719-95-15 
Taxi osobowe 719-81-35 

Pogotowia w Głownie: 
Pogotowie ratunkowe 999 alarmowy 
Policja 719-20-20; 997 alarmowy 
Str.iż pożarna 719-10-08; 998 alarmowy 
Zakład pogrzebowy 719-14-40, 719-30-24 
P!Jgotowie energetyczne 719-10-60 

Zegarynka 9226 
Rozmowy międzymiastowe - zamawianie 9050 
Naprawa telefonów 9224 
Telegramy (nadawanie) 905 · 
Bezpłatna ogólnopolska infonrtacja o schroniskach 

i jadłodajniach 9287 
Bezpłatna informacja gospodarcza o handlu, usługach, 

produkcji i wyższej użyteczności publicznej, 
tel. (046) 94-34, fax: (046) 322-555 

Pogotowia: 
Pogotowie ratunkowe 999 
Straż pożarna 998 
Policja 997 
Telefon infonnacyjoo-problemowy 

- Poradnia Leczenia Uzależnień 837-37--07 
- Poradnia z.drowia Psychicznego 837-36-51 

Policyjny telefon zaufania 837-80-00 
Pogotowie energetyki cieplnej 837-59-16 
Pogotowie wodno-kanaliz.acyjne 8~7-35-32 
Pogotowie energetyczne 837-36--05 
Gaz butlowy 837-16-16, 837-66--08, 

837-41--02, 837-30-30, 
837-72-72,837-20-37, 
837-47-77, 837-44-44, 837-84-40 

Warsztat konserwatorski LSM 837-65-58 
Zakłąd pogrzebowy: 837-53-85, 837--07-10, 

837-20-22, 837-26-74 
Lecznica dla zwierząt: 

ul. Starościńska 5, tel. 837-52-48 
ul. Chehnońskiego 31, tel. 837-35-24 

Dyżury przychodni: 
• Pqgotowie ratunkowe - tel. 999 
• Dział Pomocy Dorażnej, ul. Ułańska 28, 

tel. 837-56-24 
- Ambulatorium Pomocy Dorażnej czynne: w dni . 

robocze w godz. 16.00-8.00, soboty, niedziele 
i święta od 8.00 (przez 24 h). Pacjenci objęci 
opieką medyczną Niepublicznych Zakładów 
Opieki Zdrowotnej - przyjmowani są w Am-

Lecznica dla zwierząt 
- ul. Sowińskiego 3, tel. 719-11--04; 
- ul. Łowicka 62, tel.719-14-40 

Pogotowia w Strykowie: 
Policja 719-80-07; 997 alarmowy 
Straż pożarna_ 719-82-95; 998 alarmowy 
Zakład pogrzebowy 719-86-16 
Lecznica dla zwierząt 719-80-24 
Zakład energetyczny 719-80-10 

Dyżury przychodni 
w Głownie: 

Przychodnia Rejonowa, ul. Kopernika 19, 
tel. 719"I0-92, 7I0-71-26 

- poradnia ogólna: pn.-pt 8.00-18.00 
- poradnia dla dzieci: pn.--czw. 8.00-18.00, pt 8.00-15.30 
- poradnia K: pn. 8.00-12.00 i 14.00-16.00; 

wt 8.00-12.00; śr. 8.00-12.00 i 13.00-15.00; 
czw. 12.00-16.00; pt. 13.00-16.00 

- poradnia rehabilitacyjna: pn.- pt 8.00-15.00 
- poradnia zdrowia psychicznego: pn. 14-20; 

wt. 7.45-14.45; śr. 10.00-18.00, czw. 8·.00-15.00; 
pt 13.15-20.00. 

- poradnia chirurgiczna: pn ... pt. 10.00-15.00 
- poradnia naczyń obwodowych: pn. 13.00-14.00 
- dermatolog: wt. 8.00-12.00; śr. 13.00-15.00; 

czw. 8.00-12.00 
- urolog: śr. 11.00-13.00 
- laryngolog: pon. 8.00-14.00; śr. 8.00-12.00; 

czw. 13.00-18.00 
- reumatolog: czw. 8.00-14.00 
- pulmonolog: pn„ śr„ pt. 8.00-15.00 

bulatorium Pogotowia po godzinach funkcjo
nowania ww. Zakładów. 

- Pediatryczne Ambulatorium Pomocy Dorażnej, 
ul. Ułańska 2; przyjęcia dzieci do 3 r.ż. - w dni 
powszednie w godz. 16-8; dzieci do 16 r.ż . 

- w soboty, niedziele i święta przez 24 godziny. 
Dzieci objęte opieką medyczną Niepublicznych Za

kładów. Opieki z.drowotnej - przyjmowane są w Am
bulatorium Pędiatrycznym po godzinach funkcjono
wania tych zakładów. 
• Poradnia Leczenia Uzależnień, 

ul. Kaliska 6, tel. 837-37--07 

Apteki: 
Łowicz - apteki całodobowe: 
• .Słoneqko" ul. Stanisławskiego, tel. 830-22-02 
• .,Medest IV" ul. 3 Maja, tel. 837-31-11,831-31-25 
Bełchów: pn.-pt 9.00-14.30 
Bielawy: pn.-pt 8.00-15.00 
Bolimów, Rynek KościuS1ld 

czynna: pn. wt pt 9.00-16.00; czw. I0.00-17.00 
Chąśno: czynna: .pn.-pt 9.00-14.00, 16.00-18.00, 

sb. 8.00-12.00 
Domaniewice, ul Główna: 

czynna: pn.- pt 9.00-16.00, sb. 9.00-12.00 
Łyszkowice: czynna: pn.- pt 9 .00-16.00, 

sb. I0.00-14.00 
. Kiemom, Rynek Kopernika 12 

czynna: pn.-pt 8.00-16.00, sb. 8.00-13.00 
Kiemom, Kościmzki 6 czynna: pn.-pt 8.00-17.00 
Kocierzew: pn.-pl 8.00-15.00 
Sobota: pn.-pl 8.30-15.00 
Nieborów: czynna: pn.-pt 7.30-15.30, sb. 9.00-12.00 
Zduny: pn.-pt 8.00-17.00, sb. 8.00-12.00 

Msze święte 
w niedziele i święta: 

• Parafia św. Ducha: 
7.00, 8.30, I O.OO, l l .30, 18.00; 

• Parafia Chrystusa Dobrego Pasterza: 
7.00, 8.00, IO.OO, 11.15, 12.30, 17.00; 

e Kościół Sióstr Bernardynek: 8.00. IO.OO; 
e Kościóło.o.Pijarów:8.00,9.30, I I.OO, 12.30, 16.00; 

- neurolog: pn„ śr. 15.00-18.00 
- ortopeda: pn., wt, CZW„ pt 11.00-13.00 
- okulista: pn„ śr„ pt 8.00-13.00 
- diabetolog: wt, czw. I l.00-13.00 
- stomatolog: pn. 8.00-18.25, wt„ śr. 8.00-15.35; 

czw., pt 8.00-1535 
- ortodonta: pn. 11.00-18.25; wt, śr. 11.00-18.00 

Dyżury przychodni 
w Strykowie: 

ul. Kościuszki 27, 719-80-34 

Apteki: 
Apteki w Głownie: 

MEGA, ul. Sikorslilego 45/47, tel.719-10-28 
czynna: pn.-pt. 8.00-19.oo, sb.8.00-14.00; 

ul. Zgierska 27, tel. 719-24-84, 
czynna; pn.-sb. 8.00-21.00; 

Konwalia, ul. Łowicka 38, tel. 719-21-31 
czynna: pn.-pt. 8.00-19.00, sb. 9.00-14.00; 

ul. Kopernika 19, tel. 719-20-12 
czynna: pn.-pt. 8.00-19.00, sb. 8.00-13.00; 

ul. Swoboda 17/19, tel. 719-44-66 
czynna: pn.-pt. 8.00-21.00, sb. 9.00-14.00; 

Apteki w Strykowie: 
ul. Plater 2, tel. 719-80-41; 

czynna: pn.-pt. 8.00-19.00, sb. 8.00-15.00; 
uL Kolejowa 11, tel. 719-82-71 

czynna: pn.-pt 9.00-17.00, sb. 9.00-13.00; 
ul. Targowa 14, tel. 719-86-89 . 

czynna: pn.- pt. 8.00-18.00, sb. 8.00-14.00; 
ul. Kolejowa 33, tel. 719-81-48 

czynna: JXl.-pl. 8.00-18.00, sb. 8.00-15.00; 

Ceny żywności: (dane z 7 lutego) w Łowiczu 
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cukier 2,65 2,65 2,85 3,00 2,79 2,79 3,00 2,79 2,79 2,75 

mąka szymanowska 1,85 1,79 1,75 2,00 1,75 1,75 1,90 1,79 1,80 1,89 

chleb 1,09 0,89 0,80 1,10 0,89 0,89 1,20 0,79 1,20 0,79 

ziemniaki 0,99 0,99 1,05 1,00 0,50 0,50 0,50 0,97 1,00 0,45 

marchew 1,79 1,49 1,79 1,00 1,50 0,89 

schab bez kości 17,99 17,99 16,50 15,60 15,60 13,79 

wołowe bez kości 18,29 17,50 15,09 

wołowe z kością (antrykot) 10,79 12,50-14,50 

łopatka bez kości 9,99 12,99 12,00 10,55 10,55 8,09 

szynka gotowana 16,99 10,99 14,40 19,50 16,60 16,60 17,00 15,59 13,69 

salceson 4,99 7,99 8,25 8,50 5,20 5,20 6,70 7,50 3,69 

kiełbasa zwyczajna 6,49 7,99 7,79 7,50-10,50 9,80 9,30 8,00 7,09 9,40 6,39 

kiełbasa wiejska 9,99 10,20 11,88-12,50 9,90 9,90 9,90 12,80 

parówki 3,99 4,99 9,09 6,50-9,00 5,50 5,59 7,50 5,19 9,30 3,99 

kaszanka 5,69 5,99 5,35 5,80 5,50 5,50 4,10 5,19 5,00 4,95 

słonina 3,49 1,99 3,80 3,70 3,70 3,79 

kurczak 4,29 4,29 4,89 4,80 4,99 4,99 4,60 4,09 

filet z morszczuka (kg) 9,99 10,99 12,50 9,70 9,70 11,00 11,97 12,50 

makrela wędzona 11,99 11,99 13,19 13,00 12,10 12,10 10,50 10,99 

mleko ttuste w folii 1,38 1,39 1,45 1,50 1,48 1,48 1,45 1,50 1,50 1,29 

masło extra 2,19 2,29 2,75 3,00-3,40 2,80 2,80 2,70 2,85 2,95 2,49 

masło śmietankowe 1,99 2,25 2,90 3,00 1,65 1,65 1,83 2,95 2,59 

masło roślinne 1,65 1,39 1,39 1,80 1,59 1,59 1,80 1,70 1,75 1,49 

2,55 2,79 3,25 4,00-6,00 3,39 / 3,39 4,09 2,89 3,60 3,79 

0,22 0,28 0,29 0,30-0,40 0,40 0,40 0,45 0,36 0,35 0,30 

8,59 9,39 9,00 9,40 9,40 8,80 9,47 9,40 8,99 

• Katedra: 7.00, 8.00, 9.00, I0.30, 12.00, 18.00; 
w soboty godz. l 8.00 msza z liturgią niedzielną 

• Kaplica seminaryjna: I O.OO 
• Parafia pw. Matki Boi.ej Nieustającej Pomocy: 

8.00, l o.oo, 12.30, 18.00 
e Kościół św. Leonarda: I O.OO, 11.30 

Wystawy: 
•Muzeum ludowe rodziny Brzozowskich 

w Sromowie, czynne w dni powszednie w godz. 
9.00-19.00, w niedziele i święta w godz. 12.00-
19.00. Zwiedzanie możliwe wyłącznie w obec
ności właściciela w grupach minimum 5 osób. 

• I wojna światowa w ŁoWiczu - wystawa repro
dukcji łowickich kart pocztowych z okresu 
I wojny światowej, powszechnie stosowanych 
do korespondencji żołnierskiej w ramach poczty 
polowej. Wystawę można oglądać w Miejskiej 
Bibliotece Publicznej, czynna do_końca lutego. 

• ,,Krajob~azy i portrety malarki Meli Muter" 
- wystawę można oglądać w Muzeum w Łowiczu 
do końca lutego. 

• Wystawa zdjęć Magdy Tarkowskiej - fotografie 
można oglądać w GOK w z.dunach, wystawa czyn
na do końca lutego. 

OCH! FILM FESTIWAL 7 
2-26 lutego 2006 r. 

Czwartek - Piltłek- 9-10 luteeo: 

~~~li 
casting do filmu, na który przyjdą 
dziewczyny starają;e się o główną rolę, jedna z kandyda
tek =gólnie pizypada mu do gustu. Zaczyna się z nią 
kontaktować, pierwsze spotkania, telefony, rozmowy, 
w końcu wyjazd, i la idylla się nagle k<ń:zy. Wchodzimy 
w koszmar, film z melodramatu zamienia się w jatkę. 

Apteka w Bratoszewicach, PL Staszica, 
tel. 719-89-68, 
czynna: pn.-pt. 8.00-13.00; 

Apteka w Dobrej, tel. 710-98.-00; 
czynna: pn.-pt 8.00-15.00, sb. 9.00-14.00. 

Dyżury aptek w Głownie: 
czw. 9.0Z. ul. Zgierska 27 tel. 719-24-84 
pt IO.OZ. ul. Zgierska 27 tel. 719-24-84 
sob. li.OZ. ul. Zgierska 27 tel. 719-24-84 
ndz. lZ.OZ. ul. Zgierska 27 tel. 719-24-84 
pn. 13.0Z. Łowicka38 tel. 719-21-31 
wt 14.0Z. Lowicka38 teł. 719-21-31 
śr. IS.OZ. Łowicka 38 tel. 719-21-31 

Apteki pełnią dyżury w dni powszednie w godz.: 
19.00 - 8.00 dnia następnego; w soboty i niedzie
le: w godz. 8.00 - 8.00 dnia następnego. 

Dyżury aptek w Strykowie: 
ndz. 12.02. Stryków, ul. Kolejowa 11 tel. 719-83-20 

Apteka pełni dyżur w godz.: 9.00 - 14.00 

Wystawy; 
• ,,8ila tradycji 28. Pułku Strzelców Kaniowskich" 

- wystawa poświęcona historii pułku; czynna 
do końca lutego; Muz.cum w Głownie. 

Kino 
Czwartek, 9 luteeo: 
• godz. 9.00, 11.00-,,Marsz pingwinów"' film doku

mentalny. 
Sobota - nied7ie!a. 11-12 lutego: 
• godz. 17.00- ,,Piła 2", horror. 

w Głownie 
i w Strykowie 

o ,.._ 
~ ~ .§! -~~~ ~ u~ :;;c „ &. J._g "' ~ ·i.= CD o -c 

<C "5 „ Eo ~~~ o „ ~~ j- ~ t3 e'~ ~~~ CL""' .:.:. a..-: .l! E CL :::. U) • :::. CD"' :::. 

3,00 -2,85 3,30 2,79 

1,90 1,75 2,00 1,90 

1,10-1,80 1,25 1,40 1,50 

0,80-1,00 0,50 0,60 0,80 
- 1,50 1,00 1,50 

16,50 

16,00 

11,00 

13,50 

16,70 18,00 19,00 
6,50-8,00- 7,70 7,00 

,9,30 8,70 10,50 

10,50 10,30 11,50 

6,50 6,40 8,50 

4,30-5,50 4,50 7,00 

3,20 

4,90-5,50 6,30 6,50 

12,00 9,60 11,00 

12,50 10,80 12,00 

1,65 1,25 1,50 1,50 

2,80 3,10 2,65 

2,90 2,85 . 3,20 2,65 

1,70 1,75 1,90 1,70 

3,70-5,00 4,80 4,00 3,10 

0,20-0,37 0,30 0,35 0,35 

9,00 9,00 9,50 8,50 

9.02.2006 r. 

Sobota. 11 lutego: 
e godz.19.00-koncert „ VISl'ULARIVER BRA 

BAND" 
Nied7.ieła - ponifdzia!ek. 12-13 lutego: 
• godz. 19.00 - ,,Komornik" ł 

Lucjan Bohme ma lat około trzy
dziestu i jest komornikiem, pracują
cym w jednym z dolnośląskich miast. 
Miasto było niegdyś pręinym ośrod
kiem przemysłowym, dziś boryka się 
z biedą i bezrobociem. Komornik ma 
wi.,c szerokie pole do popisu. Boh
me cieszy się uznaniem rue tylko 
swoich zwierzchników, ale i całego miejscowego śro 
wiska prawniczego: osiąga znakomite wyniki. Ale 11 

demu i ambitnemu Luckowi to nie wystarczy. 
Wtorek - środa, 14-15 lutego: 

• ::~~~-,,Przeznaczone ~· .· ·. 
Film, któiy Briski nakręciła wśród . 'Ir 

mieszkających w bw-delach dziecinie . ~ 
ma nic wspólnego z sygnalizującym · .. ' 
problem interwencyjnym reportażem. · • 
W czasie rozmów z dziećmi Briski za.. 
cz.ęla zastanawiać się czy jest jakiś 
sposób na udzielenie im pomocy. Umala, że należy z 
teresować dzieciaki czymś nowym. Dlatego pewn 
dnia przyniosła im aparaty fotograflc:me kupione za' 
sne pieniądze. · 

Wszystkie imprezy odbywają się w Łowie• 
Ośrodku Kultury przy ul. Podrzecznej 2. 

KRONIKA , 
WYPAD KO W 
MIL08NYCH 

urotf.zili.J się: 
CÓRECZKI 
- państwu Nowakom z Łowicza 
- apństwu Graszka z Kalenic· 

SYNKOWIE 
- państwu Lewandowskim z Nieborowa 
- państwu Kobiereckim z Osin 
- państwu Miziołkom z Łowicza 
- państwu Brzózkom z Zielkowic 
- państwu Bronerom z Łowicza 

e SKARB /ROLNIKA 
REDAGOWANY PRZY WSPÓŁPRACY Z WOJEWÓDZK 

ODR BRATOSZEWICE - REJON ŁOWICZ 

NOTOWANIA Z TARGOWISKA 
W ŁOWICZU z dnia 3.02.2006 r. 

jaja fermowe 
jaja wiejskie 
buraczek czerwony 
cebula 
czosnek 
jabłka 
kapusta kiszona 
kapusta pekińska 
marchew 
pieczarki 
pietruszka 
por 
seler 
włoszczyzna 
ziemniaki 
miód 
kapusta 

15 szt. 
15 szt. 

kg 
kg 

główka 
kg 
kg 

szt. 
kg 
kg 
kg 

szt. 
kg 

pęczek 

kg 
0,91 

główka 

3,8 
5,0 
1,2 
0,8 
0,7 
1,8 
2,5 
2,0 
2,0 
4,5 
3,0 
1,0 
3,0 
2,2 
0,8 

23,0 
1,0 

ROLNIK SPRZEDAJE 
(ceny z dnia 7.02.2006 r.) 

Żywiec wieprzowy: 

• Kiernozia: 3,00 zł/kg + VAT 
• Skowroda Płd.: 3,10 zł/kg+ VAT 
• Domaniewice: 3,00 zł/kg +VAT 
• Ziewanice: 3,00 zł/kg +VAT 
• Wicie: 3,00 zł/kg +VAT 
• Mastki: 3,00 zł/kg +VAT 

Żywiec wołowy: 
• Kiernozia: byki 4,80 zł/kg + VAT; 

krowy 3,00 zł/kg + VAT; 
jałówki 3,50-3,80 zł/kg+ VAT 

• Skowroda Południowa: 
byki 4,90 zł/kg +VAT; krowy 3,50 zł/kg 
+VAT; jałówki 3,90 zł/kg+ VAT 

• Domaniewice: byki 4,75 zł/kg+ VAT; 
krowy 2,80 zł/kg + VAT; 
jałówki 3,60 zł/kg +VAT 

• Mastki: krowy 3,30 zł/kg + VAT; 
byki 4,804,90 zł/kg + VAT; 
jałówki 3,80 zł/kg +VAT. 

OFERTY PRACY 
Powiatowy Urząd Pracy w Łowicz 

(stan na 7.02.2006 r.) 

• kucha~ - kelner, • fryzjer damsko-męsl 
• kierowca kat. B, C ze świadectwem kwali 
kacji i aktualną książeczką zdrowia, • prze 
stawiciel handlowy, • specjalista ds. ka, 
i plac, • robotnik gospodarczy, • pracowr 
biurowy, • mechanik samochodów ciężar 
wych i ciągników rolniczych, • sprzedaw< 
- kasijer, • kierowca kat. C, • sprzedawc 
• mechanik maszyn i urządzeń rolniczyc 
• kelner, • piekarz, • stomatolog, • kierow< 
kat. C+E ze świadectwem kwalifikacji. 

PUP nie udziela żadnych informacji telefoniczn 
Zainteresowani proszeni są o kontakt osobisty. 
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Piłka siatkowa - 1 O. kolejka I ligi Amatorskich Mistrzostw Łowicza 

• 
ROZPOCZ~ll RUND~ REWANZOWĄ 
Łowicz, 3 lutego. W miniony piątek 

rozpoczęła się runda rewanżowa dla siatka
rzy walcz.ących w Amatorskich Mistrzo
stwach Łowicza w piłce siatkowej. W ubi<>
głych latach po rundzie wstępnej drużyny 
rywalizowały systemem play-off i można 
było pozwolić sobie na drobne wpadki po 
~ do mistrzostwa Teraz liczyć się bę
dzie każdy mecz dla najlepszych ekip, 
a drużyny słabsze już musz.ą się pogodzić, 
że na mistrzostwo nie mają szans. 

W pierwszych meczach rewanże udały 
się dwóm ekipom TKKF BS Głowno ro
z.egrał bardzo zacięty mecz z Dzi-koś-cią 
i wygrał 3 :2. Drużyna Michała Kośmi
dra w pierwszej rundzie zwyciężyła 3:2, 
atymnumi wtie-lxeakumaklo trodięSl.Cl.ę
ścia i pizegrala 14:16, a cały pojedynek 2:3. 

Bardzo udanie za porażkę z pierwszej 
rundy 2:3 zrewanżowała się Malina, która 
pokonała 3:0 Rzemiosło. Ekipa z Głowna 
zagrała słabo. W ostatniej partii była blisko 
wygrania, ale nie wykorz:ystali piłki setowej 
przy stanie 26:25 i przegrali 26:28. Dzięki 
temu zwycię&wu Malina awansowała na 
2. miejsce w tabeli i powróciła do walki 
o mistrzostwo. Kolejne zwyci~o odnio
sła drużyna prezesa Wojciecha Więc
kowskiego, która grała bez kontuzjowa
nego Tomasza Słomy,jednakzdołała po
konać 3:0 podopiecznych Artura Sadow
skiego z UKS Blich Kia Motors. Nie zwal
nia tempa lider pierwszej ligi. Siatkarze LZS 
Retki wygrali z ekipą BigiuszaZielińskie
go zTKKFExpador Głownoimająjużna 
koncie 23 punkty. 

Siatkarze TKKF Księżak łatwo ograli rywali z Blichu ... 

Kolejne mecze pierwszej ligi AMŁ już 
w ten piątek w hali łowickiego OSiRnr2 na 
ul. Topolowej. Najciekawiej zapowiada się 
pojedynek lidera z wiceliderem, czyli LZS 
Retki z Maliną Skierniewice. POC74_tek tego 
spotkania o godz. 20.30. Emocji nie zabrak
nie również w pojedynku Księżaka z Dzi
koś-cią. Ten mecz również o godz. 20.30. 

W tej chwili w rywalizacji zostało już 
osiem drużyn. Z rozgrywek wycofał się 
Aspol Żychlin. 

1 O. kolejka I ligi AMŁ: 
• TKKF Bank Spólcbielczy Głowno 

- DZI-KOŚ-Ć Chąśno 3:2 (25:16, 26:24, 
27:29, 21:25, 16:14) 

•UKSBIJCHLowicz-TKKFKSIĘ
ŻAKLowicz0:3(26:28,17:25, 17:25) 

•MALINA Skiemiewice-RZEMIO
SLO Głowno 3:0 (25:22, 25:18, 27:25) 

• LZS Retki - TKKF EXPANDOR 
Głowno 3:1 (25:13, 25:23, 19:25, 25:12) 
I. LZS Retki (I) 9 23 24:7 
2. Malina Skierniewice (4) 9 19 22: 12 
3. TKKF Księżak(3) 9 19 21: 11 
4. Rzemiosło Głowno (2) 9 18 20: 11 
5.Dzi-koś-ćChąśno(5) 9 14 18:18 
6.TKKFBSGłowno(6) 9 14 18:18 
7. TKKF Expandor Głowno (7) 9 I O 13: 18 
8. UKS Blich Kia Motors (8) 9 3 6:25 

Zbigniew Łaziński 

Piłka siatkowa - 8. kolejka li ligi Amatorskich Mistrzostw Łowicza 

Ruszyły rewanie w li lidze 
Łowicz, 3 lutego. Siatkalze walczący 

o mistrzostwo n ligi w Amatorskich Mi
stnostwach Łowicza i tym samym awans 
do ekstraklasy weszli w drugą faz.ę rozgry
wek. W miniony piątek rozegrano 1. kolejkę 
rundy rewanżowej, w której tylko jednemu 
zespołowi udało się zrewanżować za po
rażkę w pierwszym pojedynku. 

W grupie A wszystkie mecze zakończy
ły się podobnie, jak poprzednie zmagania 
tych drużyn. Dzi-koś-ć wygrała z wicelide
rem i umocniła się na prowadzeniu. Teraz 
ekipa z Goleńska ma już sześć punktów 
przewagi nad &sato Team. 

Jamajka Brados tym razem szybciej roz
prawiła się ze Stomedem. W pierwszym 
meczu Stomed przegrał 2:3, a teraz zdołał 
wygrać tylko jedną partię. Podopieczni ZD
fii Kucharskiej po raz drugi nie sprostali 
uczniom ZSL Zduny. Podopieczni Jacka 
Zrazka wygrali 3:1, choć rywal był bliski 
·doprowadzenia do ti<>-breaka. 

W grupie B, lider rozgrywek - Gronki, 
łatwo wygrał z GOK Zduny. Bardzo zacię
ta walka zapowiada się w tej grupie o chugie 
miejsce. W ttj chwili na tu.ecie pozycję awan
sował UKS Ekonomik, któremu udało się 
zrewanż.ować za porażkę. Podopieczni To
masza Czuba~ pokonali w tie-breaku 
Iskrę. Słuchacze Kolegium Nauczycielski<>
go w Łowiczu w pierwszej rundzie wygrali. 
w piątej partii, a tym razem zeszli z parkietu 
pokonani. Po raz drugi pokonali Avenę Za-

W rozgrywkach li ligi coraz bliżej runda play-off. 

torze siatkarze z ZSP 1 Łowicz. Podopiecz
ni Piotra Słomy są na piątym miejscu, ale 
maja tyle samo punktów, co UKS Ekono
mik. Do drugiej pozycji brakuje niewiele. 

8. kolejka U ligi AMŁ - grupa A: 
• ANSER II Chąśno - ESSATO 

TEAM 3:0 (25:22, 25:23, 25:18) 

Podopiąp"Z/li Zofii K.ucharskięj z li L,O Łowiocz tym razem przegrali 1 :3. 

• JAMAJKA BRADOS Lowicz -
STOMED Lowicz 3:1 (25:11, 26:24, 
22:25, 25:19) 

•IIWLowicz-ZSLZduny1:3(16:25, 
25:27, 26:28) 

Pauza: UKS KORABKA Łowicz 
l.Anser-Dzi-koś-ćll(I} 7 21 21:1 
2. EssatoTeamLowicz(2) 7 15 15:7 
3. ZSL Zduny.(3) 7 12 15: 12 
4. II LO Łowicz ( 4) 7 7 11: 16 
5. Jamajka Brados Łowicz ( 6) 7 8 14: 17 
6. UKS Korabka Łowicz (5) 6 5 7:14 
7. Stomed Łowicz (7) 7 4 9:20 

8. kolejka U ligiAMŁ-grnpaB: 
•ZSP 1 LOWICZ-ZATORZEAVE

NALowicz3:1 (22:25,25:16,25:20,25:17) 
•ISKRA Łowicz-UKS EKONOMIK 

Lowicz2:3(21:25,25:22,25:23,15:25, 12:15) 
• GRONKI Łowicz - GOK Zduny 

3:0 (25:14, 25:17, 25:21) 
Pauza: DZIECIAKI GRONIALowicz 

I. Gronki Łowicz (1) 7 19 20:8 
2.IskraLowicz(3) 7 14 17:12 
3. UKSEkonomikLowicz(4) 7 11 16:13 
4. GOKZduny(2) 7 li 14:12 
5. ZSP 1 Łowicz ( 5) 7 I I I 5: 14 
6.ZatorzeAvenaLowicz(6) 7 6 9:15 
7.DzieciakiGronia(7) 6 O 1:18 

Zbigniew Łaziński 

Tenis ziemny - Łowicka Halowa Amatorska Liga Tenisowa 

Znamy jui finalistów 
Lowi~ 4-5 lutego. Tenisiści rywalizu

jący w N edycji Łowickiej Halowej Ama
torskiej Ligi Tenisowej zakończyli w minio
ny weekend rundę wstępną rozgrywek, 
po której poznaliśmy grupę finałową. Z.agra 
w niej po siedmiu najlepszych zawodników 
z grupy AiB. Rywalizacjaomiejscafinało
we była bardzo zacięta i trwała do ostatniej 
kolejki. 

W grupie A pewny awans wywalczyła 
czwórka zawodników, której przewodzi bez 
porażki na koncie Daniel Grzywacz. Naj
wyżej notowanym łowiczaninem jest Mar
cin Lesiak, który zaW ttzecie miejsce. Rzu
tem na taśmę wskoczył do finałowej grupy 
Krzysztof Gajda, który odniósł ostatni 
dwa cenne zwyci~a O sporym pechu 
może mówić Piotr Czerwiński, który wy
grał siedem meczy, ale miał gorszy bilans 
setów i zajął ósmą lokatę, która niestety nie 
dała awansu do gry z najlepszymi. Mini
malnie lepszy od niego okazał się Rado
sław Kucharski, który miał mniej prze
granych partii. 

W grupie B również rywalizacja była 
wyrównana, szczególnie w środku tabeli. 
Ostatecznie do fazy finałowej pewnie awan
sowało dwóch łowiczan: Paweł Kuza 
i Grzegorz Gawroński, którzy awanso
wali kolejno drugie i trnx:ie miejsce. 

Teraz zapowiada się ciekawa i:ywaliza
cja Zawodników czeka jeszcze po tzzyna
ście spotkań, które będą bardzo wyrówna
ne. Trudno wskazać jednoznacmie fawory
ta, ale na pewno nieba go szukać wśród 
tenisistów z pietwszych trójek obu grup. 
Moim typem na mistrza ligi w tym roku jest 
Grzywacz, który do tej pory nie przegrał 
meczu. 

Zaległe mecze w grypie A: Piotr Cz.er
wiński - Zbigniew Motyliński 1 :2 (6:1, l :6, 
0:6), Tomasz Justyna - Grzegorz Nowicki 
0:2 (0:6, 0:6), Tomasz Justyna- Daniel Grz:y
~ 0:2 (0:6, 0:6), MarcinLesiak- Tomasz 
Justyna 2:0 (6:0, 6:0), Krzysztof Gajda -
Jan Kuś 2:0 (6:2, 6:2), Mariusz Czułek -

Tomasz Justyna 2:0 (6:0, 6:0), Arkadiusz 
Janiak- Mariusz Czułek 2:1(4:6,6:1, 6:1). 
13. kolejka - grypa A: Daniel Grzywacz -
Andrzej Bucki2:0(6:1, 6:1),MarcinLesiak 
- Jakub Rajpold 2:0 (6:0, 6:0), Tomasz Ju
styna - Arkadiusz Janiak 0:2 (0:6, 0:6) 
I.Danie!Grzywacz(l) 12 12 24:1 
2.ArkadiuszJaniak(2) 13 12 25:4 
3. Marcin Lesiak (4) 13 10 21:7 
4. Krzysztof Kuciński (3) 13 IO 20:7 
5. Zbigniew Motyliński (5) li 8 16:7 
6. KrzysztofGajda (8) li 7 16:9 

. 7. Radosław Kucharski (6) 12 7 15: IO 
8. Piotr Czerwiński (7) 13 7 15: 13 
9.JanKuś(9) 13 5 10:16 

10. Andrzej Bucki (10) 13 3 6:21 
11. Mariusz Czułek (13) • 13 2 7:22 
I 2. Tomasz Justyna (li) 13 2 4:22 
13. Jakub Rajpold (12) 13 2 4:23 
14. Grzegorz Nowicki (14) 13 I 2:24 
Zaległe mecze grupy B: Paweł Sekuła - Jaro

. sław Krzeszewski 0:2 (0:6, 2:6), Zdzisław 
Chmielewski - Paweł Kowalski 2:1 (4:6, 7;5, 
6:2). 15. kolejka - grupa B: Jarosław Krzeszew
ski - Paweł Zybała 2:1(4:6,6:4, 7:5), Sławo
mir Karmelita -Lukasz Walczak 0:2 (1-:6, 2:6), 
Igor Kucharski - Zbigniew Gajewski 2: I (6:3, 
0:6, 7:5), Grzegorz Gawroński - Jacek Okoń
ski 2: I (6:7, 6:2, 6:3), Paweł Kuza - Paweł 

Sekuła 2:0 (6:2, 6:0), Zbigniew Rojek - Paweł 
Kowalski 2:0 (6:2, 6:0). 

I. Jarosław Krzeszewski (2) 13 12 24:7 
2. Paweł Kuza (3) 13 li 24:8 
3. Grzegorz Gawroński(!) 13 11 22:6 
4. Zbigniew Rojek (4) 13 IO 22:8 
5. Jacek Okoński (5) 12 8 20: l O 
6. Paweł Zybała (6) 12 7 19: 12 

· 7. Zdzisław Chmielewski (7) 13 7 18: 14 
8.IgorKucharski(9) 13 616:16 
9. Paweł Kowalski (8) 13 6 14:15 

10. Sławomir Karmelita (10) 12 4 li: 16 
11. Lukasz Walczak (Il) 13 4 9: 19 
12. Zbigniew Gajewski (12) 13 3 7:20 
13. Grzegorz Stefański (13) 13 1 2:24 
14. Paweł Sekuła (14) 13 O 0:26 

Zbigniew Łaziński 

Tenis stołowy - Międzywojewódzkie Mistrzostwa Młodzików 

Srebro i brqz Piotrka 
Łódź, 4 lutego. Dwa medale w Mię

dzywojewódzkich Mistrwstwach Młodzi
ków w tenisie stołowym wywalczył w Lo
dzi Piotr Podsędek (UMKS Księżak 
Łowicz). W rywaliz,acji najlepszych zawod
ników z województw świetokrzyskiego 
i łódzkiego podopieczny trenera Krzyszto
fa Placka wywalczył srebrny medal indy
widualnie oraz brązowy w grze podwójnej 
z Marcinem Małysem (Prosna Wieruszów). 

W łódzkich zawodach dobrze spisali się 
także inni zawodnicy UMKS Księżak Ło
wicz. Ksenia Włuczyńska zajęła indy
widualnie miejsce 5-6 oraz w grze podWój
nej z Aleksandrą Leśniak (Top-Spin Kiel
ce) czwarte miejsce. Pozostali zawodnicy: 
9-12: Marzena Osowska i 13-16: Wik
toria Guzek oraz 13-16: Hubert Marsza-
łek. • 

W klasyfikacji klubowej UMKS Kśię
ż.akzająłznakomitechugie miejsce (6,5 pkt). 
Najlepszy okazał się GUKS STS Gorzko
wice)- 8,0, a trzecie miejsce zajęłaEltaŁódź 
5,5. 

Skierniewice, 5 lutego. _Następnego 

dnia odbył si«, III Międzypowiatowy Tur
niej Klasyfikacyjny w kategorii młodzików, 
kadetów i junior, a awans bez gry do udziału 
w III WIK z listy wojewódzkiej uzyskali: 
młodzicy: Ksenia Włuczyńska i Wikto
ria Guzek oraz Piotr Podsędek i Hu
bert Marszałek oraz kadeci: Wiktoria Gu
zek oraz Jakub Placek i 'Piotr Podsę
dek (wszyscy są zawodnikami UMKS 
Księżak " trener Krzysztof Placek). 

• MŁODZICZKI: 
1. Anna Caban (Macovia Maków), 

2. Klaudia Machnicka (Legion Skierniewice), 
3. Aleksandra Bednarek (Malina Piątek). 

•KADETKI: 
l. Aleksandra Gaś (Legion), 2. Ksenia 

Włuczyńska (UMKS Księż.ak), 3. Ma
rzena Osowska (UMKS Księżak). 

•JUMORKJ: 
l. Aleksandra Gaś (Legion), 2. Agniesz

ka Ambroziak (UKS Bednary), 3. Ewa 
Maj (Legion Skierniewice), 5. Ksenia Włu-

Piotr Podsędek i Jakub Placek 

czyńska (UMKS Księżak), 6. Wiktoria . 
Guzek (UMKS Księżak), 7. Emilia Gala 
(UKS Bednary), 8. Agnieszka Wójcik 
(UKS Bednary), 9-10. Marzena Osow
ska (UMKS Księ_żak). 
•MŁODZICY: 
1. Maciej Makowski (UKS GOK.zdu

ny), 2. Mateusz Podsędek (UMKS Księ
żak Łowicz), 3. Karol Slubowski (Legion 
Skierniewice). 

•KADECI: 
1. Mateusz Kowalski (Macovia Maków), 

2. Jakub Synowiecki (LKS Biała ~wska), 
3. Aleksander Zatorski (Legion), 5-8. Ma
teusz Podsędek (UMKS Księżak), 
9-12. Maciej Makowski (UKS GOK 
2'.dµny), Maciej Marszałek (UMKS Księ
ż.ak) i Hubert Marszałek (UMKS Księ
żak), 13-16. Łukasz Wieteska (UKS 
GOKZduny). 

•JUMORZY: 
I. Piotr Podsędek (UMKS Księżak), 

2. Jakub Placek (UMKS Księżak), 
3. Paweł Kaczyński (Legion), 9-12. Maciej 
Marszałek (UMKS Księż.ak) i Łukasz 
Bakalarski (Bednary), 13-16. Hubert 
Marszałek (UMKS Księżak) i MariuszJę
drachowicz (UKS GOK Zduny), 17-19. 
Łukasz Wichułski (UKS GOK Zduny). 

(p) 
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•!•glazurę, terakotę, kleje, fugi 
•!• sanitarne: 

wanny, zlewy, baterie itp. ~+ 
~·· opoczno 

•!• płyty gipsowe, profile, gipsy, gładzie 
•!• system dociepleń 

Atlas, Ceresit, Kreisel 
•!•styropian, wełny, folie 
•!•.cement, wapno 
•!• farby, tynki - gotowe i z mieszalnika aAUTECHNIK 

Zapraszamy w godz. 7.00·18.00, soboty 7.00·16.00. 

PRODUCENT OKIEN I DRZWI du„ Z PCV I ALUMINIUM 
montaż · transport · serwis "~-r-< 

Okna o nietypowych wymiarach bez dopłat! l"""-

Maurzyce 48 te1. (0-46) 839-11-34, 0-601-261-211 
tel. kom. 0-502-670-409 R-" 

-JUŹ OTWARTY NOWY 

SKtAD 
NA ULICY SKl:ADOWEJ 

Anna AGRO·BUD oferuje Państwu 

+MATERIAŁY BUDOWLANE 
drewno, cegły, stal, cement, wapno, piasek do tynków, 
cement li od 295 zł 

+ ·~GIEL kostka, orzech, mioły Łódź 
· + EKO.:.GROSZEK workowony -

+ orazNAWOlY [ł1 
a wszystko to w bardzo : lłJ :: 
at1akcyinych cenach !!! „ · 

Dowóz oraz rozładunek HDS Te/. 830· 22·55 ~ 

OLEJ OPAŁOWY . , , 
NAJWJZSZA JAKOSC 

• NAJNIZSZA CENA 

Cil©Ll3©l1 Ci) 
99-400 Łowicz, Jastrzębia 95 
(0-46) 837-15-89, 837-14-10 
e-mail: agrol_hn@wp.pl ~ 

• noKIAN • Barum • Dębica • Kleber • Continental 
NOWE I UŻVWANE MONTAż, WYMIANA 

ł.ot1iA1 td. lllU•iefO 16 ~ 
(przy sklepie spożywczym) tel. (0-46) 830-31-44 · 

SALETRA 
; SALETRZAK 
MOCZNIK 
• nawozy inne rt:« 
• węgiel "l\•~o 
•miał "~o ~ 
·• koks st~:"fł 
• groszek EKO ~ 
Klimkiewicz, Kaźmierski 
Łowicz, ul. Łęczycka 114 
Tel. (0-46) ·837-11-72 R-12Q 

SKUP ZŁOMU 
·stalowego 
·żeliwnego 
• kolorowego. 
KONKURENCYJNE CENY 

I } A ff) ŁOWICZ 
[Vf V ARMII KRAJOWEJ 14 

o 502 328 818 R ""' 

9.02.2006 r. nowy ŁOWICZANIN 

stalowy metalik 

FIAT Cin uecento 700 3 1997 czerwony 113 ooo 4 600 

FIAT Panda 1,1 Actual 5 2005 wiśnia metalik 3 ooo 26000 

FIAT Seicento 1,1 3 2003 granat metalik 67000 15 400 
UWAGI: autoalann, cen1ralny zamek zdalnie sterowany, "1:fhy sterowane elektrycznie, immobilizer 

FIAT Seicento 900 UWAGI: immobilizer 3 1999 granat metalik 103 ooo 9 900 

POLONEZ Atu 1,6 4 1996 zielony metalik 96 ooo 3 900 

TOYOTA Corolla 1,3 3 1993 błękit metalik 267 ooo 4 500 

VW Passat Variant 1,8 GT 5 1990 wiśnia metalik 237 OOO 7 500 
UWAGI: instalacja gazowa, hak holowniczy, "1:fhy atenniczne, "1:fhy sterowane elektrycznie, lusterl<a sterowane elektrycznie, fotele podgrzewane 

FIAT Seicento 1,1 VAN 3 2000 biały 200 ooo 5900 

FSO POLONEZ Truck 1,6 2+1 2000 czerwony 150 ooo 10 900zVAT 
- 1.000 kg ladowności, długa sknynia ładunkowa 

IVECO Cargo 75 E 14 • kontener -3.500 kg ładowności 2+1 1998 biały 511 ooo 29 800zVAT 

~ Przyjmujemy samochody używane do komisu 
-I' Przyjmujemy samochody używane w rozliczeniu, przy wymianie na samochód nowy lub używany 

"' Odkupujemy samochody używane 

Informacje: tel. O 601283421, 046 837 9516, 046 837 3710 
ZAPRASZAMY: pn.-pt. w godz. 8-17; sb. w godz. 8·13 

POLMOBLICH, Łowicz, ul. Blich 34 ~ 

atrakcyjne kredyty 
dla każdego 
~ GOTÓWKOWE • przy dochodzie od 400 zł 
~ HIPOTECZNE • na oświadczenie o dochodzie 

~ KONSOLIDACYJNE 

~ KREDYTY DLA FIRM 
Z MIKRO FUNDUSZU 

Łowicz Al. Sien~iewicza 34 
.,. Tel. 0-46 837-39-88 

ŁOWICZ , ul. Dluga 2, tel. 046 830 20 89. 
04683021 53 
www.skokstefczyka.pf &i 

infolinia: O 80 I 600 fOO lub 058 782 93 OO ~ 

Cil©fll©lb ~ 
NAWOZ-Y 

azotowe, potasowe, fosforowe, 
wieloskładnikowe, specjalne 

Najlepsze ceny 
Możliwość dowozu 

99-400 Lowicz, Jastrzębia 95 
(0-46) 837-15-89, (0-46) 837-14-10 ~ 

MIAlES WYPADEK 
• jako pieszy, pasażer, kierowca PORADY PRAWNE 
• ktoś bliski ci zmart wskutek wypadku • BEZPtATHE 
• nie otrzymałeś odszkodowania z OC sprawcy DOJAZD 

jako zadośćuczynienia, odszkodowania z tytułu DO KLIENTA 
utraconych zarobków i pogorszenia sytuacji rodzinnej, 
renty wyrównawczej z tytułu zwiększonych potrzeb 

• odszkodowanie było niewspółmierne do wyrządzonej szkody 

ZGlOS sic Prowadzimy sprawy, 

Do NAS 
Ir które wydarzyły się do 10 lat wstecz 

(046) 857-70-94, kom. 0604-693-723 ~ 

Finna Handlowa Inka i Karol Kozłowscy Brzeziny R-m 

lowiczJ ul. Małszyce 9, tel. (046) 837-83-71 . 

B1:f.ł1~H?il~rt~ 
Dostawy na miejsce także w małych ilościach 

Tel. (11-46) 831·61·091 0·501-074-060 

• ~ drzewny dębowt do kominków • grzejniki aluminiowe • prapara~ 
kOlllllliarz w proszku • wentylatory do kollów c.o. • programatory temp. 
kollów c.o. • programatOf}' pomp c.o. • regulatory ciągu komioowego 

Zapnismiy do hurtowni w godz. a•.17• R-231 
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Koszykówka - 6. kolejka finałów wojewódzkiej ligi kadetów U-16 o miejsca 1-6 , 
BEZ DWOCH ·JAK BEZ NOGI 

• UMKS KSIĘŻAK II Łowicz -
START Łódź 40:129 (18:14, 6:47, 7:36, 
7:30) 

Księ7.ak II: Maciej Pieklak 7, Konrad 
Pawlina 6, Lukasz Styczyński 4, Marcin 
Chondzyński 4 i Mateusz Zbikowski 2 oraz 
Bartłomiej Z.aremba 6, Michał Skowroński 
4, Łukasz Sawicki 4, Kamil Domińczak 3 
(lx3) i Mateusz Zagawa 

Najwięcej dla Startu: Kamil Samiec 24 
i Artur Gajewski 23. 
Łowicz, 5 lutego. Koszykane z rocz

nika 1991, którzy grają w rundzie finałowej 
o miejsca 1-6 i są najmłodszą ekipą ze 
wszystkich tej stawce, domali kolejnej wy
sokiej porażki, tym razem z wiceliderem ligi 
kadetów - łódzkim Startem. 

Rywalizacja z rok starszymi rywalami od poczatku skazana była na porażkę. 

połowy, popełniali masę błędów, co szybko 
wykorzystywali rywale, kryjąc agresyw
nie na całym boisku. 

Koszykówka - wojewódzka liga juniorów o miejsca 1-6 

Bartek kontra Piotrcovia 
• UMKS PIOTRCOVIA Piotrków 

Trybunalski- UMKS KSIĘŻAK Łowicz 
87:98 (~22, 13:23, 24:29, 21:24) 

Księż.ak: Bartosz Włuczyński 53 (2x3), 
Maciej Siemieńczuk 13 (2x3), Bolesław 
Mostowski 6, Michał Wójcik 5 i Przemy
sław Duran.owski 2 oraz Lukasz Łebski 11, 
Adrian Dyszkiewicz 6, Filip Gołda 2 i Ma
teusz Marszałek. 

Najwięcej dla Piotrcovii: Mateusz Za
wadzki 26 i Mateusz Kępka 20. 

Sędziowali: Jacek Mikołajczyk i Piotr 
Jabczyński (obaj Łódź). 

Piotrków Trybunalski, 4 lutego. 

Podopieczni trenera Zbigniewa Łaziń
skiego zagrali świetnie w pierwszej kwar
cie. Rywale wyszli na plac drugąpiątką i po 
czrerechminutachprzegrywaliO:lO.Napar
kiecie pojawili się szybko podstawowi gra
cze, ale łowiczanie radzili sobie dobrze. Tak 
było do 13. minuty, kiedy to jeszcze Księ
żakwygrywał22:21. Wl4.minuciekontu
zja palca wykluczyła z gry Macieja Pie-

klaka i boisko musiał opuścić ze względu 
na złe samopoczucie Mateusz Żbikow
ski. Bez tej dwójki łowiczanie zagrali jak 
bez Jednej nogi. Nie potrafili wyjść ze swojej 

Łowiccy juniorzy, którzy walczą o mistrzo
stwo ligi wojewódzkiej odnieśli drugie zwy
cięmwo. Łowiczanie wygrali z Piotrcovią 
w wyjazdowym pojedynku. To cenne zwy
cięmwo, ponieważ tamtejsza hala jest bar
dzo trudna do grania i zawsze jej ściany 
sprzyjają gospodarzą. Pierwszą kwartę 
podopiecznych trenera Cezarego Włu
czyńskiego pIZegrali dość wyraźnie. 
W kolejnych odsłonach było już lepiej. z.de. 
cydowanie najlepszym zawodnikiem tego 
meczu był Bartek Włuczyński, który 

(z) poprowadził Księżaka do zwycięstwa. 
skutecznością w rzutach wolnych. 
Na 28 rzutów trafił 26! 

Koszykówka- 5. kolejka wojewódzkiej ligi młodzików U-14 o miejsca 7-12 

Dwóch 1a duiych wystarczyło 
•UMKS KSIĘŻAK II Łowicz - WI- Księ7.ak II: Maciej Kucharek 19 (lx3), oraz Marcel Ołubek 6, Damian Rokicki 2, 

KING Tomaszów Mazowiecki 44:74 Mateusz Anyszka 7, Kajetan Mosiński 4, Błażej Kosi~rek 1, Maciej Koper, Łukasz 
(15:19, 10:19, 13:16, 8:20) Piotr Pawłowski 3 (lx3) i Antoni Nowak 2 Łaziński, Mateusz Wasiaki Michał Kostrze... 

W meczu z Wikingiem łowiczanie przegrali trzydziestoma punktami. 

wa 
Najwięcej dla Wikinga: Jakub Bąbel 38 

i Mateusz Adamczyk 23. 
Łowicz, 4 lutego. Młodszyz.espół mło

dzików z rocznika 1993 w swoim pierw
szym meczu w roku 2006 doznał porażki. 
Księżacy szykowali się na rewanż za pu.e-

. grany finał w ubiegłorocznej lidze żaków. 
Jednak okazało się, że do Łowicza ekipa 
z Tomaszowa przyjechał w nieco innym 
składzie. Do drużyny dołączyło trzech za
wodników z rocznika 92 i dwóch z nich 
dominowało na parkiecie, rzucając łącznie 
61. punktów. Łowiczanie nie mogli poradzić 
sobie w obronie z silniejszymi fizycznie ry
walami i przegrali trzydziestu punk:1ami. 

Podopieczni trenera Zbigniewa Łaziń
skiego pierwszą kwartę zagrali dobrze. 
W 6. minucie jeszcze wygrywali 11:8, po 
rzucie ,,za trzy" Macieja Kucharka. 
W kolejnych minutach rysowała się pu.e
waga gości. W tę sobotę Księżacy zmierza 
sięwLowiczuzŁKS. (z) 

Piłka nożna - halowy turniej rocznika 1991 

Gorzei strzelali karne' 
Łowicz, 4 lutego. Dziesięć zespołów 

z Lodzi, Zgierza, Skierniewic, Sochaczewa, 
BIZezin, Rawy Mazowieckiej i Łowicza 
wystąpiło w tradycyjnym już Halowym 
Turnieju Piłki Nożnej rocżnik:a 1991 o Pu
char Burmistrza Miasta Łowicza 

Grupa A: Pelikan I Łowicz - Mazovia 
Rawa Mazowiecka 1:0; br.: Tomasz Gajda, 
Start Brzeziny - MKP Zgierz 2:1, Pelikan 
I Lowicz-Oneł Lódz 0:0, MkoviaRawa 
Mazowiecka - Start Brzeziny 0:2, MKP 
Zgierz - Orzeł Lódz 1: 1, Pelikan I Łowicz 
- Start Bneziny 3:0; br.: 'Tomasz Gajda, W Łowiczu najlepsza ekipa Unii. 
Mateusz Wróbel i Tomasz Janus, Mazovia 
Rawa Mazowiecka- MKP Zgierz 2:0, Start Unia-97 Sochaczew 0:0, Pelikan-92 Ló
Brzeziny: Orzeł Lódz 3:2, Pelikan I Lo- wicz-Widuwl.-Odź0:3. Meczepółfinało
wicz-MKPZgierz3:1; br.: Tomasz Gajda, we: Pelikan I Łowicz-Widzew Łódź 1:0; 
Ariel Jarosz i Bartosz Ciesielski, Orzeł Lódz br.: ArielJarosz, Start Brzeziny-Unia Skier
- Mazovia Rawa Mazowiecka 0:0. ~ niewice0:3.Meczo9.miejsce:MKPZgierz 
B: Pelikan Il Łowicz - Pe~92 Lo- - Unia-97 Sochaczew 0:1. Mecz o 7. ntiaj
wicz 1:1; br.: Patryk KIZeszewski - Michał sce: Pelikan-92 Łowicz - Onet Lódz 1:1, 
.Karmelita, Unia Skierniewice- Unia-97 So- w rzutach karnych 2:3; br.: Kamil Mitrow
chaczew 4:0, Pelikan II Łowicz - Widzew ski. Mecz o 5. miajsce: Pelikan Il Łowicz -
Lódz 1:0; br.: GIZegorz Płacheta, Unia-97 . Mazovia Rawa Maz. 0:4. Mecz o 3. miaj
Sochaczew - Widzew Lódz 0:2, Pelikan- ~ Widzew .Łódz - Start BIZeziny 2:0. 
92 Łowicz - Unia Skierniewice 1:3; br.: Mecz o 1. miajsce: Pelikan I Łowicz-Unia 
Konrad Grenda, Pelikan II Łowicz - Unia Skierniewice 0:0, w rzutach karnych J :2. 
Skierniewice 2:4; br.: Grzegorz Płacheta I. Unia Skierniewice 6 14 14-3 
i Michał Felczyński, Pelikan-92 Łowicz - 2. Pelikan ILowicz 6 14 8-1 

5. Mazovia Rawa Maz. 5 7 6-3 
6. Pelikan II towiez 5 5 4--9 
7. Orzeł Łódz 5 4 4-5 
8. Pełikan-92 towiez 5 3 3-8 
9. Unia-97 Sochaczew 5 5 1-6 

1 O. MKP Zgierz 5 l 3-9 . 
Najlepszym bramkarzem turnieju został 

wybrany Rafuł Zieliński (Pelikan I), a naj
skuteczniejszym graczem okazał się Kon
rad Kowalczyk (Unia Skierniewice), który 
zdobył cztery gole. 

W zespole Pelikana I wystąpili: Rafał 
Zieliński - Tomasz Gajda (3), Ariel Jarosz 
(2, wybrany najlepszym zawodnikiem ze
społu) - Bartosz Ciesielski (1), Mateusz 
Wróbel (I), Tomasz Janus (I), Wiktor Waw
rzyn i Michał Marcinowski. W Pelikanie II 
grali; Jarosław Rusek (wybrany najlepszym 
zawodnikiem zespcłu) - Grzegorz Płacheta 
(2), Michał Felczyński (1), Patryk Krze
szewski (1), Tobiasz Sójkowski, Mirosław 
Józwiak, Mateusz Nowogórski i Dawid 
Plichta. Z kolei w ekipfePelikana-92 wystą
pili: Piotr Antosik - Kamil Mitrowski (1), 
Michał Kannelita (1, wybrany najlepszym 
zawodnikiem zespołu), Konrad Grenda (1 ), 
Sebastian Sumiński, Lukasz Kosiorek, Ja
kub Czerbniak i Konrad Wisiński - trenerem 
zirównozespołuzrocznika 1991 ,jaki 1992 

Po jego indywidualnych akcjach w 19. 
minucie łąwiczanie wyszli na prowadze
nie 39:38 i nie oddali go już do końcowe
go gwizdka. Włuczyński zdobył w tym 
meczu aż 53. punkty i wykazał się super 

W tę sobotę o godz. I O.OO nasi juniorzy 
będą podejmować u siebie najtrudniejszego 
rywala - Start Łódź. W rundzie zasadniczej 
przegrali z tą drużyną dwa razy, ale może 
uda się rewanż. (zł) 

Podopieczni trenera Cezarego Włuczyńskiego minimalnie przegrali z ŁKS. 

Koszykówka - wojewódzka liga młodzików o miejsca 1-6 

Stanęli w 25. minucie 
• UMKS KSIĘŻAK I Łowicz - LKS 

ł..óclź 47:51 (13:15, 8:6, 8:22, 18:8) . 
Księ7.ak I: Mateusz Aniszewski L4, Ar

tur Persak 14, Radosław Wille 11 (2x3), 
Maciej Pochwała 2 i Lukasz Jagaz 2oraz 
Adrian Taika 2, Krzysztof Zieliński 2, Ka
mil Domińczak, Mateusz Graczyk, Adrian 
Guzek, Olgierd Filipowicz i Sebastian Koła
czyński. 

Najwięcej dla LKS: Mateusz Fokczyń
ski 16 i Bartłomiej Bartoszewicz 15. 
Łowicz, 4 lutego. Ekipa młodzików 

Księ7.aka z rocznika 1992, która walczy 
o miejsca 1-6 w lidze wojewódzkiej doznała 

czwartej porażki. 'fym razem łowiczanie 
schodzili z parlcietu pokonani ptze2: łódzki 
ŁKS. 

Podopieczni trenera Cezarego Włu
czyńskiego, grali wyrównane zawody do 
25. minuty. Wtedy coś się zacięło. Koszy
karze stanęli i stracili z rzędu jedenaście 
„oczek". Tą złą passę przerwał rzutem ,,za 
trzy" Radosław Wilk. Po trzech kwar
tach Księ7.ak przegrywał 29:43 i oddał ini
cjatywęgościom W czwartej odsłonie łowi
czanie gonili, ale zabrakło czasu na odrobie
nie straty. 

(z) 

Koszykówka - wojewódzkiej ligi kadetów o miejsca 1-6 

Kłopoty · kadrowe 
• TRÓJKA Sieradz - UMKS KSIĘ- chało tylko siedmiu koszykarzy. Kontuzje 

ŻAK I Łowicz 87:66 (27:16, 28:13, 3:19, wykluczyły z gry do końca sezonu dWóch 
19:18) wysokich zawodników: Franka Filipowi

Księ7.ak I: Dominik Świercz 28, Damian cza i Marceliana Siekierę. Pozostali nie 
\Vyswgrodzki 16, Mariusz Igielski 9, Mi- mogli pojechać na mecz z różnych przy
chał Rześny 9 i Kamil Bodek 4-oraz Piotr czyn. To wszystko dało efekt wysokiej 
Drożdżewski i Michał Buczkowski. _ porażki. 

Sieradz, 5 lutego. Po raz szósty w roz- Podopieczni trenera Roberta Kuchar-
grywkach rundy fuiałowej przegrała swój ka,jak do tej pory wygrali tylko jeden mecz 
mecz pierwsza drużyna kadetów z roczni. w nmdzie finałowej z młodszą ekipą Księ
ka 1990. Łowiczanie jechali na rewanż do żaka II. W J;ę niedzielę po raz drugi spotkają 
Sieradza chyba z nastawieniem porażki, się obie drużyny, zatem pierwszy zespół 
ponieważ mieli spore kłopoty kadrowe. kadetów odniesie planowe drugie zwycię-

,, lJnia-97 .Sochącze}V 0:0, Widzev.'. Lód;z-:. 3. Widze:g 1.ó~• • •. §: l.Q.. J--l . 
1Jńia"Sl6ethiewfre'O:f.l, Peliklurlł'LowlcT-- ~.Start Brtet11it • • - - •"b• „ • ~1; j~~r 13alik. ,„ 

• 
W pierwszym pojedynku w Łowiczu plfaf:;: SWQ w :finalach .Ji,gi.J<a9etó'tf· . 1 

(p) grali 68:74, a teraz 66:87. Do Sierad22 poje-• • • • - • - - - • - "' (z) 
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Halowa piłka nożna. - 4. kolejka finałów I ligi ŁLPNP 

JESZCZE NIE MA PEWNIAKA 
4. kolejka - o miejsca 1-6: 
•ZPWBUDOWALowicz-KIAMO

TORS Lowicz 3:1 (0:1); br.: Łukasz Ola
czek (15), Kamil Górski (22) i Sylwester 
Płacheta (24) - Marcin Rychlewski (11 ). 

Budowa: Jędrzejewski - Olaczek, Gór
ski, Rembowski i Płacheta. 

Kia: Kocemba - B. Plichta, P. Plichta, 
Rychlewski i Kowalik oraz Borcuch. 

Do przerwy wygrywała Kia, potem le
piej zagrali „budowlańcy''. I to nie oni będą 
najsłabszą drużyną grupy mistrzowskiej. 
•DAGRAM-ATLowicz-PĘDZĄCE 

IMADLA Lowicz 0:3 (0:1); br.; Krystian 
Bolimowski 2 (6 i 18) i Jarosław Walczak 
(21). 

Dagram: Surlit- G. Durka, Z. Czerbniak, 
Styszko i Kaźmierczak oraz Plichta, Pie
tnak, Dymek, Bury i Wudkiewicz. 

Pędzące Imadła: Bogus - Skowroński, 
Bolimowski,WalczakiKosiorekorazGaw- W meczu na szczycie Pędzące Imadła okazały sie lepsze od Dagramu-AT. 
lik. 

Przed meczem było jasne, że porażka 
którejś z ekip będzie oznaczała dla przegra
nych koniec snów o koronie. Tylko zwycię
stwo praedłużało szanse Dagramu i Imadeł 
na najwyższy stopień podium. Dlatego 
w oby zespołach pełna mobilizacja Tyle 
tylko, że Dagramzebrał dziesięciu graczy ze 

·Zbyszkiem Czerbniakiem na czele, 
a Krzysiek Skowroński musiał dać sobie 
radę be-z kontuzjowanego Maćka.Wyszo
grodzkiego i chorego Piotra Gawlika. 
Bogata ławka rezerwowych przemawiała za 
Dagramem, ale Pędzące udowodniły, re tym 
raz.em nie ilość jest wyznacznikiem siły. 

W 6. minucie po raz pierwszy na listę 
strzelców ~pisał się Krystian Bolimow
ski i był to jedyny gol w pierwszej odsło
nie. Kiedy ten sam gracz podwymył pro
wadzenie sześć minut po przerwie stało się 
jasne, że Dagramowi.trudno będzie dopisać 
sobie choćby punkcik. I rz.eczywiście - gol 
Jarka Walczaka z 21 . minuty pokazał, 
że tego dnia Imadła są nie do ogrania Tak 
więc Pędzące wróciły do gry, Dagram już 
z tylko matematycznymi szansami na mi
strzostwo. 

• BLOCKERSI-INTERMARCHE 
Lowicz - ZATORZE-MIKOLA Lo~ 
przełCYŻ.OllOnaniedzielę 12lutego,godz. 9.30. 

7.a/egły mecz 2. kolejki - o miejsca 1-6: 
llPĘDZĄCEIMADLALowicz-ZPW 

BUDOWA Lowicz 5:1 (1:1); br.: Krystian 
Bolimowski (3), Krzysztof Skowroński 2 
(18i23),JaroslawWalczak(21)iPiotrGaw
lik (22) - Tomasz Rembowski (6) . 

. Pę<hące: Bogus-Skowroński, Bolimow
ski, Kosiorek oraz Walczak i Gawlik. 

Budowa: JC(drzzjewski-Górski,Rembow
ski i Olaczek 

Tak pogmatwanego kalendarza nie mieli
śmy nigdy w historii I Łowickiej Ligi Piłki 
Nożnej Pięcioosobowej! Niemal każda ko
lejka odbywa sięnaraty-mecze sąprzekła
dane albo rozgrywane awansem. Ale tak już 

jest kiedy na hali występuje spora liczba 
zawedników grających w m lidze. Obozy 
przygotowawcze, sparingi powoduj~ że 
niektórym halowym ekipom ciężko skom
pletować pełen skład Stąd takie ?lłmiesza
nie. 

Ten mecz powinien się odbyć 11 lutego 
w ramach. . . 2. kolejki, a miała miejsce 
w niedzielę. DoSć wyrażne zwyci~o Pę
dzących, ale odniesione z osłabionym ry
walem. Zespół Krzysztofa Skowroń
skiego zagrał co prawda fair-play i podob
nie jak rywale wyszecR w czteroosobowym 
składzie, ale pIZ.ewaga dwóch graczy na 
ławce miała naprawdę wielkie znaczenie .. . 

Kia Motors na razie zajmuje ostatnie 
miejsce w grupie mistrzowskiej. 

Pędz.ącenaraziena czele grupy mistrzow
skiej, ale rywale maja zaległe spotkania Do 
końca będziemy świadkami walki o koronę 
i nikt nie jest w stanie wytypować pewnego 
faworyta 
1. Pędzące Imadła Łowicz ( 4) 3 6 10-4 
2. Blockersi-Intermarche (1) 2 6 8-3 
3. Zatorze-Mikola Łowicz (3) 1 3 3-2 
4. Dagram-AT Łowicz (2) 3 3 7-9 
5. ZPW Budowa Łowicz (5) 3 3 5-10 
6. Kia-Motors Łowicz (6) 2 O 1-6 

Ambicji piłkarzom Budowy nie brakowa/o, ale nie wystarczyło sił. .. 

4. lwlejka- o miejsca 7-12: 
• VAGAT-BSZL Domaniewice -

OLIMPIA Chąśno Z:l (1:1); br.: Dariusz. 
Strugiński (8), Marek Sękalski (23) - Seba
stian Dengus (60). 

Vagat: Olszewski-Sękalski, Wielec, Kruk, 
D. Strugiński oraz Ł. Strugiński, Zimny. 

Olimpia: Gać - G. Czerbniak, Reczulski, 
SochalaiDeńgus. 

Żółte kartki: Dariusz Reczulski i Jacek 
Sochala (obaj Olimpia). Czerwona kartka: 
Damian Olszewski (Vagat). 

Olimpia jest sama sobie winna - nie po
trafiła grając pięć minut w przewadze prze
chylić szali zwyci~a na swoją korzyść. 
A jakie miała sytuacje! Brawa dla ambitnych 
domaniewiczan. I znów się sprawa spadku 
komplikuje ... 

• ABEX Lowia - OLDBOY Lowicz 
1:4 (1:3); br.: Dawid Ługowski (3)- Robert 
Wilk 3 (4, 10 i 12) i Robert Ryży (24). 

Abex: Sowiński - Rachubiński, Ługow
ski, Papuga i Osowski. 

Oldboy: Romanowski - Wille, Olko, 
Ryży i Sałaciński. 

Kiedy przed tygodniem zapraszałem na 
ten mecz., zaznaczyłem, re wygra ten kto 
zmobilizuje optymalny skład Marcin Bo
rek nie mógł skorzystać z kontuzjowanego 
Arl<adiusza żaglewskiego oraz grają
cego w tym czasie sparing gracza Unii Skier
niewice - Tomasza Grędy. ,,Starsi Pano
wie" też pIZ.emeblowani z Robertem Ro
manowskim w bramce i Sławomirem 

. Sałacińskim (fur Turek) w polu. Zabra-
kło Michała Adamczyka, Roberta No
wogórskiego, Dzidosława ŻUberka, 
Marka Sadzińskieg<> i Jacka Haczy
kowskiego. Wydawało się jednak, re to 
właśnie Oldboy jest faworytem meczu., więc 
kiedy już w 3. minucie Dawid Ługowski 
z bliska pokonał Romanowskiego zapach
niało malą niespodzianką. Ale już za chwilę 
wyrównał Robert Wilk, który w tej części 
gry pokusił się o hat-trick i na przerwę Old
boje schodzili z dwubramkową zaliczką. 

Po przerwie nadal inicjatywa po stronie 
Oldboya, choć kontry szybkich Ługowskie
go, Krzyśka Papugi, czy Andrzeja 
Osowskiego był bardzo groźne. Ale i tak 
bohaterem Abelćsu był Maciej Sowiński. 
Najprawdopodobniej gracz w nowej run
dzie Świtu Nowy Dwór Mazowiecki, ~
grał kilka pojedynków z Wilkiem, Sałaciń
skim i Krzyśkiem Olko. Skapitulował 
w drugiej połowie tylko raz po uderaeniu 
z najbliższej odległości Roberta Hyżego. 
Wydaje się więc, re w grupie walczących 
o utrzymanie już :znamy ten najlepszy zespół. 
1. Oldboy Łowicz (3) 2 6 9-1 
2. Olimpia Chąśno(!) 3 6 7-2 
3. Brooklyn Kutno (2) 2 3 12-3 
4. Abex Łowicz (4) 2 3 3-4 
5. Vagat-BSZŁ (5) 2 3 2-3 
6. KS Stefan Łowicz (6)" 3 O 2-22 

BoB 
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Zaproszenie na 2. i 3. kolejkę finałów I ligi ŁLPNP 

Weekeńd pełen wrażeń 
2. kolejka - o miejsca 1-6: 
• KIA-MOTORS Lowia - ZATO

RZE-MIKOLA Lowicz, sobota, godz. 
17.00. 

.zatoIZ.e, wyrosło nam na jednego z fa
' worytów całych rozgrywek i dlatego po

winno be-z problemu uporać się z ekipą bra
ci Plichtów. Typ NŁ: 2. 

3. kolejka - o miejsca 1-6: 
• ZPW BUDOWA Lowia - BLOC

KERSI-INTERMARCHE Lowicz, nie
dziela, godz. 17.30. 

,,Blokowi" chcą mistrzostwa, ale jeśli taki 
mają cel -muszą wygrać. Co się pewnie sta
nie. Typ NŁ: 2. 

• ZATORZE-MIKOLALowia-DA
GRAM-ATLowicz, niedziela, godz. 18.00. 

To już końcówka ligi i t:raeba wylazesać 
wszystkierererwy. Kto ich będzie miał wię
cej? Stawiam na remis, choć w meczu 
rundy zasadniczej wygrała ,,młodzież". 
TypNL: X. 

• PĘDZĄCEIMADLALowiC'L-KIA
MOTORS Lowia, niedziela, godz. 18.30. 

Pędz.ącenieodpusz.czaj~Pę<hącewalczą 

o tytuł. Kia nie jest wystarczającą zaporą ... 
Typ NŁ: 1. 

4. kolejka - o m~sca 1-6: 
• BLOCKERSI-INTERMARCHE 

Lowicz - ZATORZE-MIKOLA Lowicz, 
nieąziela,godz.10.00. 

Zespoły Blockersów i .zatomi z różnych 
przyczyn zdecydowały się na rozegranie 
dwóch m.eczi>w w niedzielę. Z samego rana 
rozegrany zostanie więc mecz., który może 

zadecydować o mistm>stwie w tym sezo
nie. Typ NŁ: X. 

2. lwlejka - o miejsca 7-12: 
•VAGATBSZLDomaniewice-OLD

BOY Lowicz, sobota, godz. 16.00. 
,,Starsi Panowie" już raz wysoko poko

nali domaniewiczań. Teraz nie będzie ina
czej. Typ NŁ: 2. 

• ABEX Lowicz - BROOKLYN Kut
no, sobota, godz. 16.30. 

Abex ma problemy kadrowe. Kontu
zje i absencje nie powinny jednak prze
szkodzić ekipie Marcina Borka w od
niesieniu zwycięstwa. Choć łatwo nie 
będzie ... Typ NŁ: 1. 

3. kolejka - o m~sca 7-12: 
• BROOKLYN Kutno - VAGAT 

BSZL Domaniewice, niedziela, godz. 
16.30. 

Jedni walczą o koronę, drudzy o ligowy 
byt Tutaj spotkają się wciąż nie pewni eks- ' 
traklasy. B<;.dzie ciekawie ... Typ NŁ: 1. 

•KSSTEFANLowicz-ABEXLowicz, 
niedziela, godz. 16.30. 

Stefan już w II lidze, boprzecie2:niewygra 
z Abexem ... Typ NŁ: 2. 

• OLDBOYLowicz-OLIMPIA Chą
śno, niedziela, godz. 17.00. 

Olimpia sama skomplikowała swoją 
sytuację. Porażka z Domaniewicami spo
wodowała, że nadal chąśnianie muszą 
patrzeć w dół tabeli. Z Odlbojem raczej 
trudno pokusić się o zwycięstwo ... Typ 
NŁ:l. 

BoB 

Piątka 4.kołejki I ligi ŁLPNP 
• MACIEJ SOWIŃSKI (ABEX, 

1. nominacja) - to re populamy ,,SOwii' 
potrafi bronić wiadomo w ŁowiCzu nie od 
wczoraj. Maciek był najlepszy w swoim 
~le, co być more było spowodowane 
propozycją zmiany klubu. Zgłosił się po 
niego Świt Nowy Dwór Mazowiecki i tam 
będzie najprawdopodobniej kontynuował 
karierę. Życzymy mu wszystkiego dobrego 
w II lidze. 

• ROBEKf WILK (OLDBOY, 2. no
minacja) - hat-trick populamego „Wilcz
ka" tym cenniejszy, że ustrzelony po cięż
kim sparingu i pu.eciw na prawdę dobrze 
dysponowanemu bramkam>wi. Ale Robert 
nadal imponuje formą, motoryką,kulturągry. 
I jeśli mu zdrowie pozwoli tak będzie jesz
cze kilka halowych sezonów. 

•KRYSTIAN BOLIMOWSKI (PJC 
DZĄCEIMADLA,2. nominacja)- tonie 
ten sam Krystian co przed rokiem. Znów 

szybki, zdecydowany, waleczny. Wydaje 
się, re jeśli utrzymafonnę to sam może z.de..: 
cydoVl3Ć o koronie dla Imadeł. No i cieszą 
się lobice Pelikana. ,,Bolim" - tak trzymać! 

• VAGAT-BSZL DOMANIEWICE 
(2. nominacja) - po raz drugi cały zespół 
z Domaniewic trafił do piątki kolejki, ale 
w tej dobrze fi.mkcjooltją!z ekipie 1rudno 
kogoś indywidualnie wyróżnić. Na pewno 
tymrazemZll.5łużyli naoklaski -gdyby~ 
grali byliby o krok od degradacji. Ale~ 
trzymali długi okres gry z jednym zawomn-: 
kiem mniej, kontynuowali mecz be-z~ 
kana, a jednak wygrali ... 

• ARKADWSZ WÓDKA (BRO
OKLYN Kutno, 1. nominacja)- też strze
lił trzy gole, tyle że tydzień wcześniej, ekpie 
Stefana, w rozegranym awansem spotka
niu. Ażehat-trickmemal zawsze gwarantuje 
miejsce w piątce kolejki, tym razem piłkarz 
Brooklynu z.ostał wyróżniony. BoB 

Koszykówka - 12. kolejka Ul ligi 

Zakończyli wysoką wygrana 
W jej końcówce oraz na początku czwar

tej kwarty dobrze zagrał Piotr Zabost, któ
ry zdobył jedenaście „oczek". Jak zawsze 
swoim zaangażowaniem w grę obronną rzu
cał się w oczy Marek Słoma, który potra
fi przechwycić pilkęwnieoczekiwanymmo
mencie. Mecz ostatecznie zakończył się zde
cydowanym i wysokimzwyci~emłowi
czan. Chociaż trudno powiedzieć ... łowi
czan. Patrząc teraz na podstawową piątkę 
naszej drużyny możemy zobaczyć, re brak 
w niej wychowanków. Trzon stanowi 
czwórka graczy z ósemki Skierniewice oraz 
Tiumak (grający ostatnig_ w I-ligowym ŁKS 
Łódź). 

-Ten mecz nie był może porywającym wi
dowiskiem. njigraliśmy ulecydowanie, bo 
jesteśmy mocniejsz,ą drużyną, Przed spotka
niem ciekawy bylem jak wlwmpomif ą się 
w zespół Marcin :żelisławski .i Marcin Gd}-

da. Po meczu mogę powiedzieć, że jestem 
wdowolony. „:żelik", JXJ tygodniu treningów, 
zrozumiał nasze zagrywki i wypełnił zada
nia taktyczne. Gajda gra na innej pozycji, 
jest graczem obwodowym i on jeszcze będzie 
musiał się zgrać z druźyną. Teraz musimy 
się przygotować do walki w turnieju jinalo
J.IY11! w Kutnie. Przed nim planujemy roze
grać jeszcze przynajmn~ dwa sparingi, by 
wszystko dotrzeć- powiedział po meczu tre
ner Włuczyński. 

Teraz przed Księżakiem walka o II ligę. 
Turniej finałowy strefy VII odbędzie się 
w Kutnie, gdzie zagrają z AZS i dwoma 
najlepszymi ekipami z okręgu Kujawsko
Pomorskiego Związku Ko&zykówki. Czy 
po tych uzupehrieniach składu Księżak bę
dzie wstanie powalczyć o awans do dalszej 
fazy rozgrywek? 

Zbigniew Łaziński 
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Halowe mistrzostwa Łowicza - 9. kolejka li ligi ŁLPNP 

MIMO WSZYSTKO ZACHOWALI 
Łowicz, 4-5 lutego. Coraz ciekawiej na 

górze tabeli w II lidze ŁLPNP. Co prawda 
liderujlj!:a w tabeli Fantazja tym razem pau
zowała, ale mimo wszystko zachowała 
swoją przewagę nad najgroźniejszymi ry
walami. Drugi dotąd team RTS Gągołin, po 
niezłym meczu pzzegrał z Pelikanem-88 
i ekipa Marka DemidQwicza „wskoczy
ła" tym samym na fotel wicelidera. 

Nadspodziewanie wysokiej porażki do-
2Ilali dobrze spisujący się dotąd gracze Bar
sy Kutno, którzy co prawda lepiej pre.ren
towali się na boisku, ale grali nad wyraz nie
skutecznie. Po efektownym zwyci~e 7: I 
zespół Alcatraz (z grającym trenerem Mar
cinem Miką) nieco spokojniej spo~za 
siebie. Nie zdolała wygrać także drużyna 
Warriors Bielawy, która jedynie zremisowa
ła ze słabiej spisującymi się w tym sezonie 
Zają:ami. 

Nie wiele brakowało, aby doszło do nie
spodzianki w meczu „Chińczyków'' i Re
eboka .zespół kontuzjowanego tym razem 
Mariusza Więcka zebrał się tylko w czte
roosobowym składzie i rywale postanowili 
zagrać fair-play także desygnując do gry 
czterech zawodników. Przez większość 
mec'Zllzespół Meblomax-Mikola prowadził, 
ale w końcówce zabrakło im jednak sił na 
utrzymanie korzystnego wyniku. 

Krzysztof Ambroziak i jego RTS Gą
golin tym razem bez zwycięstwa. 

Mecz Czami - Pasiaczek został przerwa
ny w drugiej połowie przy wyniku 1:0 
(br.: Marcel Lepieszka 2), kiedy okazało 
się, że w ekipie Pasiaczka występuje nie
uprawniony do gry zawodnik. 

9. kolejka II UPNP: 
• MEBLOMAX-MIKOLA ł.-Owia -

REEBOK 1.-0wia 3:4 (2:1); br.: Leszek 
Boczek 2 (9 i 11) i Tomasz Niemczyk (24)
Maciej Kolos 2 (12 i 22), Jacek Zrazek (19) 
i Daniel Plusz.ka (22). 

•TURBO-CAR GUfENÓWł.-Owia 
- WITONIA Osiek 3:7 (2:2); br.: Tomasz 

Dymek 3 (8, 10 i 16) - Mariusz Piątkowski 
2 (9 i 12), Piotr. Piotrowski (14), Rafał Pia
skowski 2(19i20) iMariuszTraku2(20i24). 

• WARRIORS Bielawy - ZAJĄCE 
ł.-Owicż 2:2 (0:0); br.: Maciej Rutkowski 2 
(14 i 20) -Wojcieyh Maciejak (15) i Robert 
Redzisz (19). 

•BARSAKu1no-ALCATRAZKier
nozia 1:7 (1:3); br.: Rafał Więcek (110 -
Łukasz Kołodziejczyk (3), Marcin Ciechom
ski (8), Michał Stradza 2 (I O i 15), Mariusz 
Zawadzki 2 (18 i 23) i Marcin Mika (19). 

.żółta kartka: Paweł Klekowicki (Barsa). 
• PELIKAN-88 ł.-Owia - RTS Gągo

lin 5:3 (1:1); br.: Mateusz Zimecki (8), Pa
tryk Demidowicz 2 (18 i 23), Radosław 
Boczek(21) i Paweł Dziedziela(24)-Łukasz 
Gładki2(7 i 14)iTomaszKacprowski(23). 

• CZARNI Bednary - PASIACZEK 
ł.-Owia 5:0 (w.o.) 

Pauza: FANfAZJA Domaniewice. 
f.FanlazjaOOiiianiewice(f) 8 19 31-19 
2. Pelikan-88 Lowicz (S) 8 16 30-lS 
3. RTS Gągolin (2) 8 16 l2·20 
4. Warriors Bielawy (3) 9 16 23-19 
5. Reebokf.owicz(6) 9 15 28-28 
6. Barsa Kutno (4) 8 14 34-25 
7. AlcatrazKiernozia(8) 8 12 24-22 
8. Witonia Osiek (1 O) 8 1 O 24-17 
9. Turbo-Car Gutenów (7) 8 9 18.22 

IO. Meblomax-Mikola (9) 6 8 22-16 
11. Czarni Bednary {12} 8 8 15-2 I 
12.Zającetowicz(ll) 8 7 17-25 
13. Pasiaczek Łowicz (13) 8 O 6-53 

W weekend 11-12 lutego 2006 roku od
będzie się 1 O. kolejka spotkań II ligi ŁLPNP, 
a spotkają się wówczas: sobota-godz. 17.30: 
Witonia Osiek - Barsa Kutno, niedziela -
godz. 13.30: Zające Łowicz - Pasiaczek 
Łowicz, godz. 14.00: RTS Gągołin - Czami 
Bednary, godz. 14.30: Fantazja Domanie
wice-Pelikan-88 Łowicz, godz. 15.00: Re;
ebokŁowicz -Tmbo-Car Gutenów Łowicz 
i godz. 15.30: Waniors Bielawy - Meblo
max-Mikola Łowicz. Pauza: Alcatraz Kier
nozia. W sobotę o godz. 18.00 rozegrany 
zostanie także zaległy mecz 7. kolejki, 
w którym zmierzą się Meblomax-Mikola -
Alcatraz Kiernozia. 

Trzy bramki Tomka Dymka to za ma/o ... ~ia wygrała z "Twbo" aż 7:3. Paweł A. Doliński. 

Halowe mistrzostwa Łowicza - 8. kolejka Ili ligi ŁLPNP 

Błękitni 
, 

zn o w do dołu 
· Łowicz, 5 lutego. Piłkarze reprez.entu
jący Forum Młodych Łowiczan odnieśli 
spory sukces pokonując niezwyciężony 
dotąd w tym sezonie team Błękitnych. Ze
spół z Dmosina znowu „obsunął się" o jed
no miejsce w tabeli ID ligi ŁLPNP. 

Najwięcej emocji było tym razem :lato
rza II i Lexikos. Co prawda nie padła ani 
jedna bramka, ale mecz był naprawdę bar
dzo ciekawy. 

8. kolefkam UPNP: 
•FML KOWMIRl.-Owia-BŁĘKIT

Nl Dmosin 5:1 (3:1); br.: ŁukaszPapuga2 
(2 i I O), Artur Napióra (8), Jacek W!Śniew
ski (15) i Mariusz Kwiatkowski (240 - sa
mobójcza (Il). 

• JA-ROL-Owia- VICTORIA z.abo
stów 3:1 (1:1); br.: Piotr Bednarski (11), 
ArlcadiuszKolos (13) i NorbertZ.ałuskj (18) 
- Marek Gładki (5). 

• OSP ł.-Owia - NAPRZÓD Jamno 
2:2 (0:1); br.: Maciej Sekuła 2 (12 i 19) -
Sebastian Sujkowski (1 O) i Maciej Sut (I 5). 

• ZATORZE II ł.-Owia - LEXIKOS 
ł.-Owia 0:0 

.żółta kartka: Maciej Zieliński (Lexikos ). 
• OPAKOMET 1.-0wia-CANARIN

HOS 4:3 (2:0); br.: Dariusz Piorun (5), Ja
cek Kunikowski (7), Grzegorz Krupa (11) 
i Marek Feliga (21) - Mariusz Woźniak 2 
(14 i 23) i Łukasz Panek (16). 

• BAD BOYs ł.-Owia - OLIMPIA II 
Chąśno 3:5 (1:3); br.: Adam Roboza (2) 
i Łukasz Wojenka2 (14 i 20)-Piotr Klimkie
wicz 2 (2 i 17), Tomasz Janeczek (3), Seba
stian Maliqowslci (9) i Łukasz Wiśniewski 
(22). 

Lexikos dzięki remisowi z Zatorzem li utrzymało miejsce w fotelu liderów Ili ligi 
ŁLPNP. 

1. Lexikos LOwicz (I) 8 19 30-17 
2. FMŁ Kowmfr Łowicz (3) 8 18 20-9 
3. Błękitni Dmosin (2) 7 18 21-14 
4. Zatorze U Łowicz (5} 7 12 23-7 
5. Victoria Zabostów (4) 7 12 26-15 
6. Olimpia II Chąśno (6) 7 12 19-13 
7. Opakomet Łowicz (8) 8 11 17-18 
8.BadBoy'sLowicz(7) 8 9 12-19 
9. OSP Łowicz (9) 8 6 22-24 

10. Ja-Ro Łowicz (IO) 7 7 10-15 
11. Naprzód Jamno (11) 7 4 14-25 
p. Canarinhos (12) 8 O 6-45 

W sobotę 1J lutego ~006roku ~s~ 
zaległe mllcz.e-'7. kolejki ID ligi ŁLPNP, 

azagrają wówczas: godz. 15.00: VictoriaZ.a
bostów - Olimpia U Chąśno, godz. 15.30: 
Błękitni Dmosin - Z.atorze II Łowicz, godz. 
18.30: Naprzód Jamno - Ja-Ro Łowicz. 
Natomiast w niedzielę 12 lutego spotkają 
się: godz. 10.30: Błękitni Dmosin - Opako
met Łowicz, godz. 11.00: Lexikos Łowicz~ 
FMŁ-Kowmir Łowicz, godz. 11.30: Na
przód Jamno - Zatorze II Łowicz, godz. 
12.00: Victoria Z.abostów - OSP Łowicz, 
godz. 12.30: Olimpia II Chąśno - Ja-Ro 
Łowicz i godz. 13.00: Canarinhos - Bad 
Boy's Łowicz. 

• . Paweł A. Doliński 

Nowym liderem IV ligi została ekipa WBC Łowicz. 

Halowe mistrzostwa Łowicza - 8. kolejka IV ligi ŁLPNP 

Zmi~na na szczycie 
Łowicz, 5 lutego. Aveoabylabłiskaspra

wienia ni~ ale prowadzenia 2:0 
ekipie tej nie udało się utrzymać. z.espół 
Pełikana-9() prowadzony przez Jerzego 
Domińczaka doprowadził w końcówce 
meczu do remisu. Mimo wszystko ekipa ta 
straciła pierwsze miejsce w tabeli, a wyprze
dziła ją ekipa WBC z Bratkowic. 

8. kolejka IV UPNP: 
• RTS II Gągolin - ZETKA 1.-0wia 

3:0 (1:0); br.: Mariusz Woźniak (2) i Rafał 
Skóra2(14i 18). 

• AVENA Lowicz - PELIKAN-90 
ł.-Owia 2:2 (1:0); br.: Arlcadiusz Kaźmier
czak (12) i Michał Szuplewski (18)- Dawid 
Włóbel (22) i Michał Filipek (24). 

.żółta kartka: Grzegorz Ścibor (Avena). 
• WEGA Kocierzew - UKS Bednary 

3:1 (2:1); br.: Łukasz Scęcelek (2 kamy), 
Tomasz Zabost (17) i Michał Stroński (18) 
-Adrian Urbanek (10). 

.żółta kartka: Piotr U=iwek (UKS). 
• PELIKAN-891.-0wia- PERPETU

UM MOBILE ł.-Owia 5:3 (1:2); br.: Prze
mysław Jankowski (2), Łukasz Z.abost (18), 
Maciej Wawrzyniecki 2 (19 i 21) i Przemy
sław Jankowski (20)- Adam Mikołajczyk 3 
(1, 7 i 15). 

• MANHATfAN ł.-Owia-LOTNIKI 
ł.-Owia 2:8 (2:4); br.: Kamil Mycka 2 (6 

i 1 O)- Marek Kowalik (5), Sylwemer Marat 
3 (7, 11 i 19), Krzysztof Lasota (8), Łukasz 
Piorun (20), Marek Kowalik (22) i Rado-
sław Marat (23). ' 

• WBC ł.-Owia- WŁADCY STEFA
NA ł.-Owia 3:1 (1:1); br.: MateuszDur(2), 
Tomasz Wasilewski (14) i Krystian Cipiń
ski (20) - Michał Zabost (8). 
l. WBC Łowicz (2) 8 21 34·16 
2. Pelikan-90 Łowicz (1) 8 20 32-14 
3. Zetka Łowicz (3) 8 14 21-11 
4. WegaKocierzew(6) 8 14 23-f9 
5.AvenaLowicz(4) 8 14 17-15 
6. RTS Il Gągolin (7) 8 13 27-20 
1. Władcy Stefana (S) 8 11 17-15 
8. Lotniki Łowicz (IO) 8 7 18-23 
9. Manhattan Łowicz (8) 8 7 18-27 

IO. Pelikan-89Lowicz (li) 8 7 17-28 
IL Perpetuum Mobile (9) 8 5 17-30 
12. UKS Bednary (12) 8 3 13-35 

W 9. kolejce IV ligi ŁLPNP, która zosta
nie rozegrana w niedzielę I I lutego zagrają: 
gajz. 12.00: Lotniki Łowicz - Pelikan-89 
Łowicz, godz. 12.30: UKS Bednary- WBC 
Łowicz, godz. 13.00: Pelikan-9() Łowicz -
WegaKocierzew,godz.13.30:ZetkaŁowicz 
- Avena Łowicz, godz. 14.00: Perpetuum 
MobileŁowicz-fil'SIIGągołinigodz.1430: 
Władcy Stefana Łowicz - Manhattan 
Łowicz. Paweł A. Doliński. 

Piłka nożna - przygotowania Pelikana li do rozgrywek IV ligi 

·Cel numer l - poprawić skuteczność· 
•ORKAN Sochaczew- PELIKAN II 

ł.-Owia 1:2 (1:2) 
0:1-TomaszRembowski(15),0:2-Jaro

sław Walczak (25). 
Pełikan:Ję_drzejewski(46Marek0laczek) 

- Urbanek, Górski, Burzykowski, Łukasz 
Olaczek - Kacprowski, Walczak, Przemy
sław Plichta, Woźniak (46 Mikulski) -
Ługowski, Rembowski. , 

Sochaczew, 5 lutego. Od zwycięstwa 
ro:zpoczęli podopieczni trenera Grzegorza 
Majchrzaka cykl sparingów przygotowu
jących ich do walki o utrzymanie w IV lidze. 
Ale choć wynik i styl gry mógł się podobać, 
to nadal szwankuje skuteczność. I to głów
nie nad tym musi druga drużyna Pelikana 
popracować-wykańczanie akcji kulało rów-
nież jesienią, 

Pierwszą bramkę dla Pelikana li zdo
był Tomek Rembowski. 

Choć rywal wyst.ępuje na co dzień w niż- tak się nie stało, za to miejscowi otrzymali 
szej klasie rozgrywkowej, nieliczna kadra prezent od sędziego w postaci rzutu kame
biało-zielonych (na mecz pojechało tylko go i do przerwy pr.zyjezdni wygrywali tyl
trzynastu graczy) potraktowała tę grę ni~ ko 1 golem. 
zwykle poważnie. I od początku to goście Druga odsłona to nadal koncert niesku
przeważ.ali. Na trudnej murawie raz za ra- teczności ,,Ptaków''. Dwukrotnie z najbliż
zem na bramkę Orkana sunęly łowickie ata- szej odległości pudłował Rafał Mikulski, 
ki. W 15. minucie Tomasz Rembowski swoją szansę miał też Ługowski. W koń
wykorzystał dobre podanie i wyprowadził cówce po błędzie Przemysława Plichty 
Pelikan na prowadzenie. Podwy7szył w 25. kapitalną okazję do wyrównania zaprzepa
minucie strzałem z rzutu wolnego Jaro. ściłgraczOrkana 
sław Walczak. Gdyby Dawid Ługow- W sumie pożyteczny test-mecz, który 
ski czy Rembowski wykorzystali znako- pokazał bolączki naszej drużyny - wiado
mite okazje bramkowe pewnie już do PIW- mą co trzeba poprawić. 
rwy prowadzilibyśmy dość wyraźnie.. Ale - ~ 
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I 
Koszykówka - 12. kolejka Ili ligi 

·Z,AKONCZYLI WYSOKĄ WYGRANĄ 
•UMKS KSIĘŻAK Lowicz-START 

Łódź 87:43 (27:9, 19:9, 18:16, 23:9) 
Księżak: Adrian El-Ward27 (lx3),Andrz.ej . 

Tłumak 15 (lx3), Marcinż.elislawski 10(2x3), 
Jacek Zieliński 7, i Bartosz Włuczyński oraz 
Piotr Zabost 11, Marek Słoma 6, Marcin Gaj
da 5 (lx3), Wojciech Tomaszkiewicz 3, Zbi
gniew Sowiński 3 (lx3) i.Dawid Tataj. 

Start: Krzysztof Rycllewski 13, Tomasz 
Kołodziejczyk 6, Danńan Michalski 4 (lx3), 

Przemysław Grabowski 2 i Rafuł Szubki 1 
oraz Michał Pietrakiewicz 6 (lx3), Kamil 
Drelich 6, Łukasz Olczyk 3 (lx3), Paweł 
Stelmach 2, Dariusz Królicki, Marek Koło
dziejczyk i Oskar Lewandowski. 

Sędziowali: Konrad Lasocki i Michał 
Chrakowiecki (obaj Łódź). Widz.ów 200. 
Łowicz, 5 lutego. Zmagania w ID lidze 

zakończyli już seniorzy łowickiego Księż.a
ka. W ostatnim meczu w tym sezonie nasz 

Łowiczanie nie mieli większych problemów w zwycięstwie ze startem. 

zespół pcxlejrnował u siebie najsłabszą eki
pę ligi- łódzki Start. Oczywiście faworytem 
tego pojedynku byli łowiczanie, którzy już 
wcześniej zapewnili sobie drugie miejsce 
w tegorocznej rywalizacji. Kibice byli na 
pewno ciekawi jak zaprezentuje się Księż.ak 
w niero innym, wzmocnionym składzie. Na 
parkiecie pojawiło się dwóch nowych za
wodników, którzy trenowali z drużyną od 
tygodnia Ze skierniewickiej 6sernki przy
szli grać do Łowicza: rozgrywający Mar
cin Zelisławski i skrzydłowy Marcin 
Gajda. Łowiczanie bez problemów pora
dzili sobie z rywalem, którego skład oparty 
był na młodych koszykarzach, których 
większość chodzi jeszcze do szkoły śred
niej. Tak jak w poprzednich trzech meczach 
Księż.ak wygrał różnicą ponad czterdziestu 
„oczek". 

Zespół trenera Cezarego Włuczyń
skiego od pierwszych minut dominował 
na parkiecie. W 6. minucie łowiczanie pn>

wadzili już 15:5. Pierwsza kwarta zakoń
czyła się WYSOkirn prowadzeniem Księż.a
ka 27:9, a najskuteczniejszymi graczanń 
.w tym okresie byli: Adrian El-Ward i ż.eli
sławski - po 8 punktów oraz Andrzej Tłu
mak - 6. W drugiej odsłonieKsięż.acy nadal 
powiększali przewagę. Do pnerwy stracili 
tylko osiemnaście punktów i wygrywali 
46:18. W trzeciej kwarcie gra była bardziej 
wyrównana. 

dok na str. 30 

Piłka nożna - przygotowąnia KS Pelikan ' do rozgrywek li/ ligi 

Dobrze! Za dobrze ••• ? 
•PELIKANŁomcz-1lJRTurd<.3:0(1:0) 
1:0 - Łukasz Znyk (18), 2:0 - Radosław 

Kowalczyk (64), 3:0 - Radosław Kowal
czyk (77). 

Pelikan - Romanowski ( 46 Gospoś) -
Goryszewsl5i (46 Winnicki), Czetbniak, 
Styszko (70 Serocki), Znyk - Bolimowski, 
Cipiński(60Jędrachowicz), Wtlk,Kalmier
czak (60 Walczak) - Kosiorek, Kowalczyk. 

Tur: Czekaj - Sałaciński, Gostyński, Gr 
plański, Augustyniak- D}vorzańczyk, Klo
fik, Ryży, Karczmarek - ż.eiazowski, Ma
jewski (46 Małocha). 

Skierniewice, 4 lutego. To był pierw
szy mecz sparingowy. łowickiej drużyny 
podczas przygotowań do rundy wiosennej. 
Pierwszy i dodajmy, niezwykle udany. Łowi
czanie zaprezentowali się bardzo dobrze 
w sobotnim pojedynku. Pojawili się od razu 
,,fa"chowcy - malkontenci", którzy pytają: 
~ aby nie za dobrze jak na miesU{c przed 
wznowieniem ligi? Ale jakbyśmy przegrali 
to z kolei wszyscy by biadolili. Tak czy 
inaczej to tylko sprawdzian i 1neba się cie
szyć, że z wymagającym rywalem wygrali
śmy wysoko i zasłużenie. 

Podkreślali to po meczu sami rywale. · 
Dobrze znany w Łowiczu Robert Hyży, 

stwierdził, że tak dobrze grającego Pelikana 
dawno nie widział. A przecież z Turem usta
lamy regularnie sparingi od kilku sewnów. 
Wynik jestJroehę zaskakujący, bo biało-zie
loni wystąpili bez kilku podstawowych pił
karzy. Lekką kontuzję ma Bogdan Jóź
wiak, poważny problem z łąkotką - Ma
ciej Wyszogrodzki, cały tydzień choro
wał Piotr Gawlik. Nie grali również Syl
wester Knera i Andrzej Grzegorek, 
którzy wyjechali na szkolny obóz narciar
ski. Pojawił się za to w naszych baIWach 
młody obrońca Mazowsza Płock - Paweł 
Winnicki, który nad3l będzie obserwowa
ny. Zagrał również dawno nie widziany 
wśród trzecioligowców Jarek Walczak, 
który notabene zaprezentował się lepiej niż 
przyzwoicie. I ten niero ,,sklecony" skład 
miał się przeciwstawić tąkim „pierwszoli
gowcom" jak Tomasz Zelazowski, czy 
Wojciech Małocha, bo właśnie w Tmku 
WYSOki napastnik: szuka zatrudnienia po fia
sku rozmów z Pelikanem. Ale trener Ja
cek Cyzio pizestrzega przed hurraopty
mizmem: ffjiglądalo to fajnie, ale to tylko 
mecz kontrolny 1}'m nie mniej jestem~ 
wany postawą niektórych piłkarzy. Łowic
kiego szkoleniowca tlajbardziej chyba cie-

szy forma dwóch zawodników którzy tro
chę zawodzili jesienią. Radosław Kowal
czyk n.~tylko strzelił dwa gole„ale i był nie 
do zatrzymania dla~ Podobał się Kry
stian Bolimowski. Bezbłędna była obro
na, dyrygował chugą linią Robert Wilk. 
Wszystko idzie więc w dobrą stronę. ŻA:by 
tylko nie zapeszyć ... 

Mecz od początku układał po myśli łowi
czan. Pierwszego gola ,,Ptaki" zdobyli 
w 18. minucie. Łukasz Znyk wyjątkowo 
lubi skierniewickie boiska, bo podobnie jak 
w ligowym meczu z Unią i tym razem wpi
sał się na listę strzelców, pokonując z bliska 
bramkarza rywali. Dwa gole autorstwa po
pularnego ,,Kowala" padły po przerwie. 
Przy pierwszym zdobytym głową ładną 
asystą popisał się Walczak. Ustalające wy
nik trafienie to prostopadłe podanie i sytu
acja sarn na sam, której filigranowy napast
nik nie miamował. 

Tur praktycznie nie zagroził bramce du
etu Robert Romanowski - Rafał Go
spoś. Teraz czekamy na kolejne mecze to
warzyskie. A trochę ich będzie. Szkoda tyl
k~, 77 zabrakło jakiegoś rywala z wyższej 
półki ... 

BoB 

Prognoza pogody dla rejonu Łowicza w dn. 9 - 15 lutego 2006 r. 
Przysłowie ludQwe o pogodzie: 
„GDY WIATR OSTRY W LUTYM WIEJE, TO CHŁOP MA DOBRĄ NADZIEJĘ". 

• SYTUACJA SYNOPTYCZNA: 
Pogodę regionu kształtuje zatoka niżowa w wilgotnej, ale cieplejszej m..,._._'- _ _, 
powietrza, w weekend rozbudowywać się będzie układ wyżowy. 
•CZWARTEK - PIĄTEK: 
Pochmurno z przejaśnieniami, okresami z opadami śniegu 
lub śniegu z deszczem, ale bez dużych mrozów. 
Drogi bardzo śliskie! Widzialność umiarkowana, zamglenia, 
rano lokalnie mgły, w czasie opadów słaba. 
Wiatr południowo-wschodni i południowy, 
słaby do umiarkowanego. 
Temp. max w dzień: 0°C do + 2°C. 
Temp. min w nocy: - 2°c do - 5°C. 
•SOBOTA· NIEDZIELA: „ ._, a 
Pochmurno z przejaśnieniami, miejscami rozpogodzeni 't ~ ŁOWICZ· 
lokalnie poprószy śnieg, mrożniej. Widzialność dobra łCZ)'ca ~ J ~ 2J .3 . 
do umiarkowanej, zamglenia, w czasie opadów słaba. 4-. GI ·I 
Wiatr północno-zachodni, słaby i umiarkowany. owno r~ , · 

l 
Temp. max w dzień: - 3°C do - 1°C. Zgla~. ,' „,4 . 
Temp. min w nocy: - 3°C do - 6°C. . 4'( 

•PONIEDZIAŁEK-ŚRODA: 

Czwartek • Niedziela 
9. 12.02.2006r. 

.. 
~ 

~. 
<Il 

-~ 
Zachmurzenie duże z rozpogodzeniami, 
lokalnie przelotne opady śniegu, mrożniej. l{J!'Jiliil:iNOZA BIOMETEOROLOGICZNA: ~ 

a niekorzystnie wpływać będzie ~ Widzialność umiarkowana, zamglenia, rano lokalnie mgły. 
Wiatr z kierunków zmiennych, slaby. 
Temp. max w dzień: - s·c do - 3°C. 
Tern)'. min w nocy: - 6°C"dP-•. 10°c. 

na nasze samopoczucie. Osłabiona ! 
sprawność psychofizycz11a. Czas reakcji g, 

IJ;lZ1 ząąLność iwncentraąii · QC>niżej normy. ~ 

9.02.2006 r. nowy ł.OWICZANJN 

Tenis stołowy- I/ OTK Weteranów 

Kto sfinansuje wyjazd? 
Iława, 4 lutego. W drugim tegorocz

nym Ogólnopolskim Turnieju Klasyfikacyj
nym Weteranów, którym tym razem roz
grywany był w Ilawie znowu bardzo do
brze spisał się Zdzisław Orzechowski. 
Łowiczanin, który w I OTK był najlepszy, 
tym razem zajął w grupie dziewięciu za
wodników walczących w kategorii 65-69 
lat trzecie miejsce. Lepsi okazali się tym ra
zem jedynie Marian Wyrzykowski (Świno
ujście) i Ryszard Banaszkiewicz (Brzeg 
Dolny). Nasz zawodnik wystartował także 
w turnieju open zajmując miejsce 9-16. 

W marcu tego roku rozgrywany będzie 
ID OTK w Kazimierzy Wielkiej, a Mistizo.. 
stwa Polski Weteranów rozgrywane będą w 
maju w Łodzi . Także w maju w Bremie od
będą się Mistrzostwa Świata Weteranów, 
ale udział w tych ostatnim turnieju w Niem
czech stoi jednak pod znakiem zapytania: 
ffjjazd na mistrzostwa to koszt mnięj Więcej 
wysokości 2500 zł - powiedział Zdzisław 

O=chowski. Mam je.dnaknadzi.eję, że fakt, 
iż od wielu lat propaguję tenisa stołowego w 
Łowiczu pomoże mi znaleźć sponsora na 
ten wyjazd. (p) 

Koszykówka - 12. kolejka 11/ ligf 

Teraz finał w Kutnie 
Zespoły AZB Kutno i UMKS Księż.ak 

Łowicz swoimi zwycięstwanń zakończyły 
swoje tegoroczne rozgrywki w m lidze ko
szykówki mężczyzn ŁZKosz. 

12. kolejka ID ligi: UMKS Księżak Ło
wicz - Start Łódź 87:43, Ósemka Skiernie
wice - A7.S WSGK Kutno 75:97. 
I. AZS WSGK Kutno (I) 12 22 1054:860 
2. Księżak Lowicz (2) 12 21 1015:820 

3.ÓSemkaSkierniewice(3) 12 15 912:1028 
4.StartŁódź(4) 1214 802:1075 

Wweekend24-26JutegowKutnieodbę

dzie się turniej finałowy strefy VII, w któ
rym oprócz AZS WSGK Kutno i łowickie
. go Księż.aka zagrają także dwie najlepsze 
drużyny województwa kujawsko-pomor
skiego: WTK II Włocławek i AZB Toruń. 

(p) 

Szachy - I turniej GP Płocka 2006 

Dobrze wśród arcymistrzów 
Płock, 5 lutego. Kolejny udany start 

ma za sobą młody szachista z ,,grodu nad 
Bzurą" - Kacper Piorun. Łowiczanin bar
dzo dobrze zaprezentował się w zorganizo
wanym przez Płockie Towarzystwo Sza
chowe pierwszym turniej z cyklu Grand 
Prix Płocka 2006 w szachach szybkich. 
Duża pula nagród sprawiła, i.e na starcie 

pojawiło się wielu dobrych zawodników -
stwierdził ojciec, a 7.aI3Zelil trener naszego 
szachisty - Adam Piorun. Grali ~ 
innymi arcymistnowie Mirosław Grabar
~k (2479) i Bogdan Grabarczyk,(2478). 

Zawody rozegrano na dystansie dziewi~ 
ciu rund, w tempie 2xl5 minut, a piętnasto
latek.zŁowiczasprawiłkolejnamiłąniespcr 

dziankę, zajmując w klasyfikacji generalnej 
piąte miejsce (w turnieju wystąpiło aż 45. 
zawodników). Rozegrał bardzo pięknąpar
tię z arcymistrzem Bogdanem Grabarczy
kiem, kJóra zakończyła się remisem, a remis 
zaproponował arcymistrz - cieszył się pan 
Adam. W ostatniej nmdzie, która decydo
wała o końcowym sukcesie, rozgromił mi
strnl z Białorusi - Olega Poliszczuka (2289 
EW). (p) 

Łowicki informator sportowy 
Cznnek.9 .... 
•9.30-halasportowaOSiR.nr2wŁowi

czu, ul. Topolowa 2; finał Powiatowej Gim
nazjady Szko~ w piłce siatkowej chłop
ców; 

"lfek Ił ...._; 
•9.30-halasportowa0SiR.nr2wŁowi

czu, ul. Topolowa 2; finał Powiatowaj Gim
nazjady Sz.ko~ w piłce siatkowej dziew
cząt; 

SGbota. 11 ..._ 
• 10.00 - hala sportowa OSiR nr 1 

w Łowiczu, ul. Jana Pawia II 3; mecz fina
łów wojewódzkiej ligi koszykówki junio
rów U-18 o miejsca 1-6: UMKS Księżak 
Łowicz - Start I Łódź; 

• 12.00.15.00-hala sportowa OSiR nr 1 
w Łowiczu, ul. Jana Pawła Il 3; 9. kolejka 
NligiŁLPNP; 

• 12.30 - hala sportowa OSiR nr 2 
w Łowiczu, ul. Topolowa 2; mecz finałów 
wojewódzkiej ligi koszykówki młodzjków 
U-14 o miejsca 7-12: UMKS Księż.ak II Ło
wicz - ŁKS II Łódź; 

• 14.30 - hala sportowa OSiR nr 2 
w Łowiczu, ul. Topolowa 2; mecz finałów 
wojewódzkiej ligi koszykówki młodzików 
U-14 o miejsca 1-6: UMKS Księżak I Ło
wicz - Start II Łódź; 

• 15.00.16.00-hala sportowaOSiRnr 1 
w Łowiczu, ul. Jana Pawła II 3; zaległe me
cze 7. kolejki m ligi ŁLPNP; 

• 16.00-17.30 - hala sportowa OSiR 
nr 1 w Lowiczu, uL Jana Pawła Il 3; 7.ałe
gla 2. kolejka finałów I ligi U.PNP; 

• 17.30 - hala sportowa OSiR nr 1 
w Łowiczu, ul. Jana Pawła II 3; mecz 
1 O. kolejki Il ligi łLPNP: Witonia I Osiek -
Barsa Kutno; 

• 18.00 - hala sportowa OSiR nr 1 
w Łowiczu, ul.JanaPawłaII3;zaległymecz 
7.kolejkiIIligiŁLPNP:Meblomax-Mikola 

Łowicz - Alcatraz Kiernozia; 
· • 18.30 - hala sportowa OSiR nr 1 

w Łowiczu, ul. JanaPaWłaII3;zaległy.mecż 

7. kolejki m ligi ŁLPNP: Naprzód Jamno -
Ja-Ro Łowicz; 

Nr'rd& 12 ..._i 
• 10.00 - hala sportowa OSiR nr 1 

w Lowkzo, uL Jana Pawia II 3; 7.aległy 
mecz 4. kolejki finałów I ligi ŁLPNP: 
Blockersi-IntermarcbeLowicz-Zatorze.. 
Mikola ł..owia; 

• 10.00 - hala sportowa OSiR nr 2 
w Łowiczu, ul. Topolowa 2; mecz finałów 
wojewódzkiej Jigi koszykówki kadetów 
U-16 o miejsca 1-6: UMKS Księż.ak I Ło
wicz - UMKS Księżak II Łowicz; 

• 12.00 - hala sportowa OSiR nr 2 
w Łowiczu, ul. Topolowa 2; mecz finałów 
wojewódzkiej ligi koszykówki młodziczek 
U-14 o miejsca 1-6: UMKS Księżak I Ło
wicz -ŁKS I Łódź; 

• 10.30-13.30-hala sportowa OSiR nr 1 
w Łowiczu, ul. Jana Pawła II 3; 9. kole.ilca 
ID ligiŁLPNP; 

• 13.00.16.00- hala sportowa OSiR nr 1 
w Łowiczu, ul. Jana Pawła II 3; 10. kolejka 
II ligi ł.LPNP; 

• 16.00-19.00 - bala sportowa OSiR 
nr 1 w Lowiau, uL Jana Pawia Il 3; 7.ałe
gla 3. kolejka finałów I ligi ll..PNP; 
ba 15 lofe&ru 
• 9.00-hala sportowa OSiR.nr2 w Łowi

czu, ul. Topolowa2; finałPowiatowychIMS 
w minikoszykówce chłopców; 

Czwartek. 16 IJJte&o: 
•9.00-halasportowaOSiR.nr2wŁowi

czu, ul. Topolowa2; finał Powiatowych IMS 
w minikoszykówce dziewcząt. (p) 
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